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สํานักงานสถาบัน (Office of NIDA Governance)  

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 9, 10 อาคารนราธิปพงศประพันธ 
 

ลําดับ รายช่ือ 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 
โทรสาร 

1 ศ.ดร.ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน 

อธิการบดี 

3331, 3336 0-2375-1092 

2 ผศ.ดร.สุเทพ  ทองงาม 

รองอธิการบดีฝายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล 

3333 0-2374-4413 

3 รศ.ดร.อมรรัตน  อภินันทมหกุล   

รองอธิการบดีฝายวางแผนและชุมชนสัมพันธ 

3334 0-2374-4413 

4 รศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาติ 

3339 0-2375-3435 

5 ศ.ดร.วิสาขา  ภูจินดา 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

3332 0-2375-3435 

6 รศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แกว 

ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคการ 

3739 0-2377-7414 

7 รศ.ดร.จันทรานุช  มหากาญจนะ 

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

3858 0-2375-1296 

8 ผศ.ดร.อมรรัตน  กุลสุจริต 

ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย 

 0-2374-4731 

9 ผศ.ดร.อารี  มโนสุทธิกิจ 

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนานาชาติ 

3154 0-2377-7892 

10 นางเสมอมาศ  ลิ้มจําเริญ 

ผูอํานวยการสํานักงานสถาบัน 

3383 

 

0-2374-2133 
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สํานักงานสภาสถาบัน  

(Office of NIDA Council) 

สถานที่ตั้ง :  ช้ัน 6 อาคารนราธิปพงศประพันธ 

มือถือหนวยงาน 08-2790-1934 
 

ลําดับ รายช่ือ 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 
โทรสาร 

1 นางเสมอมาศ  ลิ้มจําเริญ 

(รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงาน) 

 

3383 0-2374-2133 

กลุมงานประชุมสภาสถาบัน 

2 น.ส.เนตรทราย  ทันเท่ียง 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ (หัวหนากลุมงาน) 

3622 0-2727-3574 

3 น.ส.สุกฤตา  บุญเกียรติบุตร 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

3623 0-2727-3574 

    

 

 

 

 

สํานักงานสภาคณาจารย (Office of the Faculty Senate) 

สถานที่ตั้ง :  ช้ัน 3 อาคารราชพฤกษ 

มือถือหนวยงาน 08-8227-3748 

อีเมล (หนวยงาน) facsenate@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 
โทรสาร 

1 รศ.ดร.อดิศร  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

ประธานสภาคณาจารย  

3113 0-2375-9175 

2 นางสุภารัตน  เฮงโม 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

3507 0-2375-9175 

3 นายสวัสดิ์  สัตพรพันธ 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

3506 0-2375-9175 

4 นางลัดดา  หลาบสุภา 

พนักงานสถานท่ี 

3703 0-2375-9175 
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คณะกรรมการสภาคณาจารย 

ลําดับ รายช่ือ 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 
โทรสาร 

1 ผศ.ดร.ศรัณย  ศานติศาสน 

รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 1 

3653 0-2375-9175 

2 ศ.ดร.ศิวัช  พงษเพียจันทร 

รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 2 

3113 0-2375-9175 

3 ผศ.ดร.ปรีชา  วจิิตรธรรมรส 

รองประธานสภาคณาจารย คนท่ี 3 

3054 0-2375-9175 

4 รศ.ดร.พัทรียา  หลักเพ็ชร 

เลขาธิการสภาคณาจารย 

3691 0-2375-9175 

5 ผศ.ดร.อารี  มโนสุทธิกิจ 

ฝายวิชาการสภาคณาจารย 

3154 0-2375-9175 

6 ผศ.ดร.ธนาสัย  สุคนธพันธุ 

เหรัญญิกสภาคณาจารย 

 

 

 

3071 0-2375-9175 

สํานักงานสภาพนักงาน (Office of the Faculty Senate) 

สถานที่ตั้ง :  ช้ัน 3 อาคารราชพฤกษ 

มือถือหนวยงาน 08-8227-3748 

อีเมล (หนวยงาน) staff.council@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 
โทรสาร 

1 น.ส.ภารดี  เทพภายน 

ประธานสภาคณาจารย  

3113 0-2375-9175 

2 นางสุภารัตน  เฮงโม 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

3507 0-2375-9175 

3 นายสวัสดิ์  สัตพรพันธ 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

3506 0-2375-9175 

4 นางลัดดา  หลาบสุภา 

พนักงานสถานท่ี 

3703 0-2375-9175 
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กองงานผูบริหาร (Executive Affairs Division) 
ผูอํานวยการ :  นางสาวประภัสสร  ประทุมนอก (รักษาการแทน) 

 โทรศัพท (02-727) 3203  โทรสาร 0-2374-2133 

 
กลุมงานนโยบายสถาบันและการประชุม (ช้ัน 6, 9, 10 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 

มือถือหนวยงาน 08-8022-6790 

ลําดับ รายช่ือ 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 
โทรสาร 

1 นายยิ่งยศ  จิตตธีรภาพ 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ (หัวหนากลุมงาน) 

3608 0-2375-3435 

2 น.ส.นิภาวรรณ  วังคะวิง 

เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไปชาํนาญการพิเศษ(เลขานุการ อธิการบดี) 

3331 0-2375-1092 

3 นายธนภณริทธิ์  ธนภัทรเศวตโชต ิ

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ (เลขานุการ อธิการบดี) 

3336 0-2375-3435 

4 นายเทวา  ทองเกลี้ยง 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ  

(เลขานุการ รองอธิการบดีฝายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล) 

3333 0-2374-4413 

   5 น.ส.ธัญญาภรณ  สุจริตวรางกูร 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ  

(เลขานุการ รองอธิการบดีฝายวางแผนและชุมชนสัมพันธ) 

3334 0-2374-4413 

6 น.ส.กมลวรรณ  ถ่ินหัวเตย  

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

(เลขานุการ รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาต)ิ 

3339 0-2375-3435 

7 น.ส.สภุาพร  งามลิขิตวัฒนกุล 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

3332 0-2375-3435 

 (เลขานุการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ)   

8 น.ส.กฤษณา  วงษไสว  

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

3344 0-2374-2133 

9 น.ส.เยาวนาฏ  รุงเจริญนาน 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

3131 02-374-2133 

10 นางนิตยา  บุตรส ี

พนักงานสถานท่ี 

3345 0-2374-2133 

11 น.ส.ญานศิา  ไชยศิรินทร 

พนักงานสถานท่ี 

3345 0-2374-2133 
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กลุมงานส่ือสารองคการและกิจกรรมเพ่ือสังคม (ช้ัน 1 อาคารนวมินทราธิราช, ช้ัน 3-4 อาคารนิดาสัมพันธ) 

มือถือหนวยงาน 08-2790-1936, 08-7507-2234, 08-8022-6788 (โครงการประชารวมใจฯ) 

ลําดับ รายช่ือ 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 
โทรสาร 

1 ผศ.ดร.แตงออน  ม่ันใจตน 

ผอ.โครงการประชารวมใจคืนความสดใสใหคลองแสนแสบ 

3566, 3121 0-2375-4375 

2 พลเอกไพบูลย  กาญจนพิบูลย 

ผูจัดการกองทุนนิดาพัฒนา 

3453 0-2375-4375 

3 นายสมศักดิ์  แสงนิภา 

รองผูจัดการกองทุนนิดาพัฒนา 

3453 0-2375-4375 

4 -วาง- 

นักประชาสัมพันธชํานาญการ (หัวหนากลุมงาน) 

3340 0-2375-4279 

5 น.ส.ธิญาดา  จิตรมาตร 

นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

3449 0-2375-4279 

6 น.ส.กุลญาดา  แจมปญญากุล   

นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 

3347 0-2375-4279 

7 นายพรพรหม  ทองเกลี้ยง 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

3346 0-2375-4279 

8 น.ส.ณัฎฐนันทน  สิทธิพงษ 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

3348 0-2375-4279 

9 นายภูมิ  สุขจิตต 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

3348 0-2375-4279 

10 น.ส.วรดา  ชาวเมือง 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

3452 0-2375-4279 

11 น.ส.กนกรัตน  เขียวงามดี 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

3453 0-2377-7503 

12 น.ส.นภาวงษ  แกวใจใหญ 

พนักงานธุรการ 

3602,0 0-2375-4279 

13 น.ส.พัชรินทร  แกวใจใหญ 

ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 

3601,0 0-2375-4279 

14 น.ส.พัชรินทร  โชคศิริ 

เจาหนาท่ีโครงการกองทุนนิดาพัฒนา 

3289 0-2377-7503 

15 นายสมาน  ปญญาทีป 

เจาหนาท่ีโครงการประชารวมใจฯ 

3566 0-2375-4375 
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กลุมงานกิจการนักศึกษา (ช้ัน 5 อาคารชุบ กาญจนประกร) 

มือถือหนวยงาน 08-2790-1937  

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 
โทรสาร 

1 นายยิ่งยศ  จิตตธีรภาพ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

(รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงาน) 

3608 0-2377-7555 

2 นายขวัญ  ดีประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3454 0-2377-7555 

3 นายสุรพงษ  โพธิ์ขาว นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 3438 0-2377-7555 

4 นายกฤตย  บุญชนะวิวัฒน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3437 0-2377-7555 

   5 น.ส.รุจาลักษณ  ยสินทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3439 0-2377-7555 

 6 นางณัตติยา  บุดดา ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3444 0-2377-7555 

7 น.พ.เทอดศักดิ์  เดชคง แพทยจิตเวช 3441 0-2377-7555 

8 น.พ.วุธิชัย  ไสยสมบัติ แพทยอายุรกรรม 3441 0-2377-7555 

9 น.ส.มะลิวัน  เจริญตัว พยาบาลปฏิบัติการ 3441 0-2377-7555 

10 น.ส.จรรพร  แหลมหลกั พยาบาลปฏิบัติการ 3441 0-2377-7555 

     

กลุมงานกิจการนานาชาติ (ช้ัน 1 อาคารนวมินทราธิราช) 

มือถือหนวยงาน  08-2790-1935           อีเมล (หนวยงาน) oia.nida.1993@gmail.com 

1 น.ส.นิภา  ชุมสุข นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3320 0-2732-4268 

2 นายภาณุ  บุญมา นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 3322 0-2732-4268 

3 น.ส.สุพิชญชา  คนชม นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 3327 0-2732-4268 

4 น.ส.พัชรา  ชัยวัฒนากุลกิจ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 3293 0-2732-4268 

5 น.ส.อธิษฐาน  ชัยไพบูลย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3323 0-2732-4268 

     

กลุมงานติดตามการดําเนินงานศูนยพัฒนาวิชาการ (ช้ัน 6 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 

1 นางสาวสาวิตร ี ผาติเสนะ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3380 0-2374-2133 

2 น.ส.นัฐมาศ  พูลเอียด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3523 0-2374-2133 

3 น.ส.ภัทราภรณ  จุมพรหม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  0-2374-2133 

กลุมงานวินัยและนิติการ (ช้ัน 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี) 

มือถือหนวยงาน  08-2782-8931           อีเมล (หนวยงาน) legal@nida.ac.th 

1 น.ส.ประภัสสร  ประทุมนอก นิติกรชํานาญการ (หัวหนากลุมงาน) 3203 0-2374-9445 

2 น.ส.วรษิฐา  บุณยเศรษฐ นิติกรปฏิบัติการ 3204 0-2374-9445 

3 -วาง- นิติกรปฏิบัติการ 3205 0-2374-9445 

4 น.ส.ชลิตา  ธรรมชาต ิ นิติกรปฏิบัติการ 3205 0-2374-9445 

5 น.ส.กมลชนก  งามวงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3206 0-2374-9445 
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กองกลาง (General Affairs Division) 
ผูอํานวยการ : นางสาวกาญจนา  วงศจันทร 

 โทรศัพท   (0-2727) 3389  โทรสาร   0-2375-8798 

 

  

กลุมงานสารบรรณ (ช้ัน 6 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 

มือถือหนวยงาน  08-2790-1938 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 
โทรสาร 

1 นายสุชาติ  ฤกษโอรส เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไปชาํนาญการพิเศษ

(รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงาน) 
3390 0-2375-8798 

 หนวยสารบรรณกลาง    

2 นางศิราณี  ปาณาพงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 3393 0-2375-8798 

3 นางรุงฤทัย  ดวงมณี ผูปฎิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3392 0-2375-8798 

4 นางอโนทัย  จิตตชุม พนักงานธุรการ ส 2 3391 0-2375-8798 

 หนวยบริหารงานท่ัวไป    

5 น.ส.นัยนา  มะหะหมัด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3395 0-2375-8798 

 หนวยพิธีการ/งานเฉพาะกิจ 

6 น.ส.รัตติยา  วัฒโน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3497 0-2375-8798 

  

 

 

   

     

กลุมงานบริหารและธุรการ (ช้ัน 2 อาคารนิดาสัมพันธ) 

มือถือหนวยงาน  08-2790-1939  

1 นางนันทิยา  ศรีสองเมือง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน)  

3621 0-2374-6611 

2 น.ส.สมพร  เขงพิมล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฎิบัติการ 3459 0-2374-6611 

3 น.ส.กัญญาภัทร  กสิวัฒน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฎิบัติการ 3461 0-2374-6611 

4. นางนัยนา  กาญจนพันธุ พนักงานธุรการ 3460 0-2374-6611 
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กลุมงานโยธาและซอมบํารุง (ช้ัน 1 อาคารนิดาสัมพันธ) 

มือถือหนวยงาน  08-2790-1939              โทรสาร 0-2374-6611 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 
มือถือ 

1 นายทะนันชัย  มีสุข วิศวกรชํานาญการ (หัวหนากลุมงาน) 3458 08-9882-1339 

 หนวยงานโยธา    

2 นายนรากร  อยูสุข วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 3458  

3 นายพรพรหมณ  สุขเหลือ พนักงานท่ัวไป 3458  

4 นายจรัญ  อัมพุธ พนักงานท่ัวไป 3458  

5 นายไพรฑูรย  มีแดนไผ พนักงานสถานท่ี 3458  

 หนวยซอมบํารุง    

6 นายธันวา  กาญจนพันธุ ชางไฟฟาชํานาญงาน 3458  

7 นายณัฏฐกิตติ์  สุขจันทร นายชางเครื่องกลชํานาญงาน 3698  

8 นายไพโรจน  ชูทอง ชางเทคนิคชํานาญงาน 3698  

9 นายมงคล  ตุงไธสง ชางเทคนิคปฏิบัติงาน 3698  

10 นายศักดา  แดงวิจิตร ชางไฟฟาปฏิบัติงาน 3699  

11 นายเรืองศักดิ์  ปทมเนตร ชางไฟฟาปฏิบัติงาน 3699  

           บริษัท พี แอนด พี โซลูช่ัน จํากัด     

 หองชางประจําอาคารนราธิปพงศประพันธ  

 

3516  

 หองชางประจําอาคารสยามบรมราชกุมารี  

 

3626-7  

 หองชางประจําอาคารบุญชนะ อัตถากร  

 

3716-7  

 หองชางประจําอาคารนวมินทราธิราช  

 

3816-7  
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กลุมงานพัฒนาภูมิทัศน  

มือถือหนวยงาน  08-2790-1939              โทรสาร 0-2375-8798 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 
มือถือ 

1 -วาง- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3620 09-2945-6599 

 หนวยบํารุงรักษาและตกแตง   

2 นายศรีคํารณ  ปาณาพงษ คนสวน (หัวหนา) 3620 08-6893-9762 

3 นายบุญฤทธิ์  จันทรลา คนสวน 3620 08-3678-8565 

4 นายสมศักดิ์  หองหาญ คนสวน 3620 08-4024-8649 

5 นายอดิเรก  ทศภูชัย คนสวน 3620 08-9229-1951 

6 นายบุญชวย  ทองอาภรณ พนักงานท่ัวไป 3620 08-6993-9058 

7 นายภูษิต  จันทรเหมา พนักงานท่ัวไป 3620 08-6353-6759 

8 นายวิทยชกานต  จันทะบาน พนักงานท่ัวไป 3620 08-9655-9179 

9 นายไพลอต  คําแสน พนักงานรักษาความปลอดภัย 3620 09-4037-5267 

10 นายวิเชียร  อบทองหลาง คนสวน 3620 06-4513-3600 

     

กลุมงานผังแมบทและอาคารสถานท่ี (ช้ัน 2 อาคารนิดาสัมพันธ) 

มือถือหนวยงาน 08-2790-1939, 08-2782-8942 (หองพัก)    โทรสาร 0-2374-6611 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง โทรศัพทภายใน 0-2727 

1 นายทะนันชัย  มีสุข วิศวกรชํานาญการ  

(รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงาน) 

3458 

08-9882-1339 

 หนวยผังแมบท   

2 นายสุรศักดิ ์ วงคษา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติงาน 3496 

    

 หนวยดูแลผลประโยชน   

3 -วาง- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปฏิบัตกิาร 3457 

    

 หนวยจัดการสถานท่ีและรักษาความปลอดภัย  

4 นายกรีฑาพล  มะลิทอง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปฏิบัตกิาร 3469 

5 น.ส.ดวงกมล  สุดสายธง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปฏิบัตกิาร 3620 

6 นางวิไลลักษณ  ภิรมยเกียรติ์ พนักงานสถานท่ี (ชั้น 10 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 3331 

7 น.ส.จุฑารัตน  อุดมศักดิ์ พนักงานสถานท่ี (ชั้น 9 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 3333 

8 น.ส.นิภาวรรณ  กลิ่นหอม พนักงานสถานท่ี 3460 

9 นางศิรีวัลย  ทองอาภรณ พนักงานสถานท่ี (ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 3541 

10 นางวรรณา  หอมจันทร พนักงานสถานท่ี 3460 
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11 นายจุลภพ  จิตตชุม พนักงานสถานท่ี  3460 

12 นายวัฒนา  แจมมิน พนักงานสถานท่ี 3460 

13 นายมนัญชัย  ปนตามูล พนักงานท่ัวไป  3460 

14 นายวิรัตน  สุภาอินทร พนักงานท่ัวไป  3460 

15 นายชาญณรงค  ดวงทอง พนักงานรักษาความปลอดภัย 3466 

16 นายซุลกุฟลี เจะบู พนักงานรักษาความปลอดภัย 3466 

17 นายสมยศ  ยะมามัง พนักงานรักษาความปลอดภัย 3466 

    

 หนวยยานพาหนะ   

18 นายสุชาติ  ชมชื่น พนักงานขับรถยนต 3461 

19 นายศิริชัย  ออนลอม พนักงานขับรถยนต 3461 

20 นายบุญมา  วาไธสง พนักงานขับรถยนต 3461 

21 นายสุวัฒน  หาญลํายวง พนักงานขับรถยนต 3461 

22 นายมนัส  วงษมาน พนักงานขับรถยนต 3461 

23 นายอิสเรศ  พิทักษสาลี พนักงานขับรถยนต 3461 

    

 อาคารนราธิปพงศประพันธ   

 ชั้น G โตะ รปภ.  3540 

 ชั้น 2 เคานเตอรหนาพิพิธภัณฑ    3695-6 

 ชั้น 8 หองประชุม/หองประชุมอินทรภูวศักดิ์             3541 

 ชั้น 11 หองประชุม/หองประชุมสิริวัฒนภักดี  3542 

 หอประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา 

เคานเตอร 

 

 

 หองรับรอง  3520 

 อาคารนวมินทราธิราช   

 เคานเตอร ชั้น G โตะ รปภ.  3468 

 NIDA HOUSE 

หองพัก ชั้น 1-3  

 

  

3996 

 อาคารบุญชนะ อัตถากร   

 หองพัก ชั้น 11-12  3995 

 ปอมยาม    

 ทางเขาประตู 1  3466 

 ทางเขาประตู 2  3467 



15 | NIDA Telephone Book 

 

กลุมงานโสตทัศนูปกรณ (ช้ัน 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี) 

มือถือหนวยงาน  08-2782-8941  โทรสาร 0-2374-9545 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 นายสราวุธ  มะหะหมัด นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3273 

 หนวยผลิตส่ือวิดีทัศนและภาพนิ่ง 

2 นายสุพัฒชัย  ลอมกัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ  3522 

3 นายจตุรงค  จิตตชุม ผูปฎิบัติงานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติงาน 3271 

  

 หนวยควบคุมระบบภาพและเสียง 

4 นายสมศักดิ์  อินทรสงเคราะห นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ  3276 

5 นายดนุพล  รื่นสุข นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ 3272 

6 นายศักดิ์ดา  พลจันทึก ผูปฎิบัติงานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติงาน 3786 

7 น.ส.พรศรา  เอ่ียมเสริม ผูปฎิบัติงานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติงาน 3277 

8 นายสมภพ  เพ็ชรศิริ ผูปฎิบัติงานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติงาน 3275 

9 นายภูภณิน  ขัณฑชลา พนักงานโสตทัศนศึกษา 3274 

 หนวยซอมบํารุง 

10 วาท่ี ร.ต.ผดุงศักดิ์  หลาบสุภา ผูปฎิบัติงานโสตทัศนศึกษาปฎิบัติงาน  3279 

 หนวยบริหารและธุรการ 

 หนวยรับจองหองเรียน/หองประชุม/สวน/สนามฟุตบอล 

11 นางวรนุช  จันทรจบสิงห จนท.บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3726 

12 นายเซ๊ิต  กาขัน พนักงานโสตทัศนศึกษา 3775 

 13 นายธนภัทร  ปนตามูล พนักงานโสตทัศนศึกษา 3775 

14 นายทวี  ปานมาก พนักงานรักษาความปลอดภัย  3775 

15 นายมาโนด  พงษดี พนักงานรักษาความปลอดภัย  3775 

16 นายสมคิด  บุญเกิด พนักงานสถานท่ี 3775 

17 นายสมศักดิ์  แดงโกเมน พนักงานสถานท่ี 3775 

18 นายบรรเจิด  สักลอ พนักงานสถานท่ี 3775 

19 นายธนกฤต  บํารุงศิลปภากร พนักงานสถานท่ี 3775 

    

 หองเรียน  

  - อาคารมาลัย หุวะนันท  ชั้น 3 3535 

  - อาคารมาลัย หุวะนันท  ชั้น 4 3536 

  - อาคารมาลัย หุวะนันท ชั้น 5 3537 
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  - อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น 2 3529 

  - อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น 3 3530 

  - อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น 4 3531 

  - อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น 5 3532 

  - อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น 6 3533 

  - อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น 7 3534 

  - อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น 8 3528 

  - อาคารบุญชนะ อัตถากร  ชั้น 9 3991 

  - อาคารบุญชนะ อัตถากร  ชั้น 10 3993 

  - อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 3 2003 

  - อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 4 2004 

  - อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 5 2005 

  - อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 6 2006 

  - อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 7 2007 

  - อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 8 2008 

  - อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 9 2009 
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กองบริการการศึกษา (Educational Service Division) 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 3-4 อาคารนราธิปพงศประพันธ   
ผูอํานวยการ :  น.ส.สุวารี  เกษเกษม 

 โทรศัพท (02-727) 3364    โทรสาร 0-2377-7477 

 มือถือหนวยงาน 08-2790-1940, 08-2782-8932 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

02-727 
โทรสาร 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (ช้ัน 4 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 

1 นายปราโมช  ชางเจริญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

(หัวหนากลุมงาน) 

3562 02-378-0334 

2 น.ส.ชุติมณฑน  สุนทรชื่น        นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 3368 02-378-0334 

3 นางวารุณี  เกตุประสิทธิ ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3367 02-378-0334 

4 น.ส.พัชราพรรณ  เปรมมณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3367 02-378-0334 

5 นางธัญวรัตม  การสมโชค นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 3629 02-378-0334 

6 น.ส.จิรพร  จันทรเทวาลิขิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3369 02-378-0334 

7 น.ส.ชนกพร  สุวิทยพันธุ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3369 02-378-0334 

8 นางไพรินทร  บุญเกิด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3368 02-378-0334 

     

กลุมงานสถิติและสารสนเทศการศึกษา (ช้ัน 4 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 

1 นายนิทัศน  สุทธิรักษ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

(หัวหนากลุมงาน) 

3377 02-377-7477 

2 นายโกวิทย  ประดิษฐผล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3377 02-377-7477 

     

กลุมงานบริหารและธุรการ (ช้ัน 4 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 

1 นายมนตชัย  ดาราศาสตร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3026 02-377-7477 

2 น.ส.ฐิติกานต  ปานเนตรแกว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3379 02-377-7477 

3 น.ส.สรัญญา  จารุมณี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 3379 02-377-7477 

4 นางนพมาศ  รุงปรีดา ผูปฎิบัติงานบริหารปฎิบัติงาน 3372 02-374-1546 

5 น.ส.ปทมา  ภูสําล ี ผูปฎิบัติงานบริหารปฎิบัติงาน 3366 02-377-7477 

6 น.ส.กนกพลอย  กิจเวช ผูปฎิบัติงานบริหารปฎิบัติงาน 3365 02-377-7477 

7 น.ส.ณวัณยกาญจน  พวงสมบัติ ผูปฎิบัติงานบริหารปฎิบัติงาน 3378 02-377-7477 

8 นางศรัญญา ปวงสุข พนักงานสถานท่ี 3378 02-377-7477 

9       นายสมจิตร  ภาคภูมิ 

 

พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 3370 02-377-7477 
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กลุมงานบริการการศึกษา (ช้ัน 3 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 

1 น.ส.นภาวีร  บญุจันทร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

(หัวหนากลุมงาน) 

3373 02-374-1546 

2 นายอนุชา  เกตุประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3371 02-374-1546 

3 นายธีระเทพ  ดียิ่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3370 02-374-1546 

4 นายเศรษฐนิติ  อาจหาญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3372 02-374-1546 

5 น.ส.วรวรรณ  วสวุัฒนกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

3373 02-374-1546 

กลุมงานพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการเรียนการสอน (ช้ัน 4 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 

1 นางนิลาวัลย  เติมผล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

(หัวหนากลุมงาน) 
3375 02-377-7477 

2 นางกมลฉัตร  ทองพรรณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 3374 02-378-0243 

3 น.ส.ณิญา  ศิญาพัทธ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 3376 02-378-0243 

4 นางพัชรี  ภาคภูมิ ผูปฎิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3374 02-378-0243 

5 น.ส.ลักษณา  พุมเพ็ชร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 3376 02-377-7477 

6 นายพิบูลย  พันธวรินชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3375 02-377-7477 
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กองแผนงาน (Planning Division) 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 7 อาคารนราธิปพงศประพันธ 
ผูอํานวยการ :  นายสมภพ  มูฮมัหมดั 

 โทรศัพท   (02-727) 3349, 3563    โทรสาร   02-374-8444 

 มือถือหนวยงาน 08-2790-1942 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

02-727 
โทรสาร 

กลุมงานบริหารยุทธศาสตร 

1 น.ส.สุพัตรา  อังคาสัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3352, 3358 02-374-8444 

2 นายณัฐ  ดีรโจซูโบรโต นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3352 02-374-8444 

3 น.ส.ณัฐนันท เส็งผล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3352 02-374-8444 

4 นายปริญญา  สิทธิโรจน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3352 02-374-8444 

     

     

กลุมงานงบประมาณ 

1 น.ส.ณัฐชา  แซงวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3351, 3350 02-378-0471 

2 น.ส.ศิริพรรณ  ไชยรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3350, 3351 02-378-0471 

3 นายศุภกร  เทกมล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3350, 3351 02-378-0471 

     

     

กลุมงานวิจัยและพัฒนา 

1 นางชฎาพร  โพธิ์ถาวร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

(หัวหนากลุมงาน) 

3355, 3353 02-374-8444 

2 นายวชิรพงษ  โสตะวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3353 02-374-8444 

3 น.ส.รัชนิดา  เสือสมิง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3353 02-374-8444 

     

     

กลุมงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

1 น.ส.ทิพวรรณ  แมนสํารวจการ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3359, 3356 02-374-8444 

2 นางนิธิดา  วันชัยนาวิน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3356, 3359 02-374-8444 

 3 น.ส.รุงกิจ  บูรณเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3356, 3359 02-374-8444 

    4 น.ส.เมธาวี  บุหงาเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

3356, 3359 02-374-8444 
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กลุมงานบริหารความเส่ียง 

1 -วาง- นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3361 02-374-8444 

2 น.ส.วฤษสพร  วิริยะประสาท นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3362 02-374-8444 

3 นายอนิรุทธิ์  โซะประสิทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3362 02-374-8444 

     

กลุมงานบริหารและธุรการ 

1 น.ส.บุษราภรณ  ชางเจริญ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3354, 3357 02-374-8444 

2 นางประไพพร  วิริยะกิจสนุทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3354 02-374-8444 

3 น.ส.วไิลวรรณ  หวังทอง ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3357 02-374-8444 

4 น.ส.แพงศรี  วงศสอน พนักงานสถานท่ี 3357 02-374-8444 
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กองคลังและพัสดุ (Finance and Procurement Division) 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 3, 5  อาคารนราธิปพงศประพันธ 
ผูอํานวยการ :  นางสาวอุรสา แสงแกว 

 โทรศัพท  (02-727) 3411   โทรสาร  02-374-7397 

 มือถือหนวยงาน  08-2790-1941, 08-2782-8940 

ลําดับ 
 

ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

02-727 
โทรสาร 

กลุมงานการเงิน (ช้ัน 3 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 

1 นางขวัญศุลี  เชยชิด นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

(หัวหนากลุมงาน) 

3424 02-375-8890 

2 นายสพล  ดวงกมล นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัตกิาร 3426 02-375-8890 

3 น.ส.จินตนา  พงษก่ี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3434 02-375-8890 

4 น.ส.วรยีกร  วรรณวิกรม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3628 02-375-8890 

5 น.ส.รัศมุกดา  อินเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3425 02-375-8890 

6 น.ส.สุนิสา  นําสันเทียะ ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 3417 02-375-8890 

7 น.ส.ธิตภิา  จันทรอาภา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3426 02-375-8890 

8 น.ส.วนิดา  ปาละแดน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3434 02-375-8890 

     

กลุมงานบัญชี (ช้ัน 5 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 

1 นางนิตยา  พะวงษ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3419 02-374-7397 

2 น.ส.ยุพา  ตันสุวรรณ ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3430 02-374-7397 

3 น.ส.มารยาท  ซิมเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3419 02-374-7397 

4 น.ส.นรมน  นาคสุรีย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3430 02-374-7397 

5 น.ส.กมลวรรณ  เพ็ชรจูด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3435 02-374-7397 

6 น.ส.ญาณิศา  อินทร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3435 02-374-7397 

7 นายเนติพงษ  กาขัน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3435 02-374-7397 

     

กลุมงานเงินงบประมาณ (ช้ัน 5 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 

1 น.ส.กมลรัตน  สายนาค นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3416 02-374-7397 

2 นายชานนทร  ปกษี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3416 02-374-7397 

3 นางวรนุช  ปราณี ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3415 02-374-7397 

4  นายนราธิป  กระจาง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3415 02-374-7397 

5 น.ส.ณัฎฐา  เกิดทอง 

 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3416 02-374-7397 
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กลุมงานเงินรายได (ช้ัน 5 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 

1 นางพนารัตน  แสงแกว นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3414 02-374-7397 

2 น.ส.สุนันท  ปานเนตรแกว นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 3428 02-374-7397 

3 น.ส.สชุินญา  บุญศิร ิ ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3413 02-374-7397 

4 น.ส.พุทธชาติ  อากาศภา ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 3208 02-374-7397 

5 น.ส.จินดา  ตั้งวิเศษกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3208 02-374-7397 

6 น.ส.ชมพูนุช  สุขสุกร ี

 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3428 02-374-7397 

กลุมงานเงินทุน (ช้ัน 5 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 

1 น.ส.ปนัตตา  แกวเศษ นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3432 02-374-7397 

2 น.ส.เบญจาภา  มาตรหมาย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3431 02-374-7397 

3 น.ส.ภาณุภรณ  ทรัพยากร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3561 02-374-7397 

4 น.ส.ธญัลภัส  ถุงสุวรรณ 

 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3561 02-374-7397 

กลุมงานพัสดุ (ช้ัน 5 อาคารนราธปิพงศประพันธ) 

1 นางวาทินี  บุญญา นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3429 02-374-9825 

2 นางกาญจนา  พุมพวง นักวิชาการพัสดชุํานาญการ 3420 02-374-9825 

3 นางปรียาภรณ  ครุฑใจแผว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3423 02-374-9825 

4 นายสงศักดิ์  โสภาพ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3421 02-374-9825 

5 น.ส.ชนาภัทร  บุญเกิด นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3422 02-374-9825 

6 น.ส.นวันวจัน  พัฒนา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3422 02-374-9825 

     

กลุมงานบริหารและธุรการ (ช้ัน 5 อาคารนราธิปพงศประพันธ) 

1 น.ส.ภัทรลดา  วรพันธ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ

(หัวหนากลุมงาน) 

3433 02-374-7397 

2 น.ส.สภุารัตน  แกววิสูตร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3418 02-374-7397 

3 นางศวิตา  เสริมทํา พนักงานสถานท่ี 3418 02-374-7397 

4 น.ส.วจิิตร  ขอสุข พนักงานสถานท่ี 3418 02-374-7397 
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Division) 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 7 อาคารนราธิปพงศประพันธ 

ผูอํานวยการ : นายยุทธนา สุจริต 

 โทรศัพท (02-727) 3396  โทรสาร 0-2374-4252   

 มือถือหนวยงาน 08-2790-1943 
 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

02-727 

กลุมงานแผนกลยุทธทรัพยากรบุคคล 

1 น.ส.อาภาพร  บุนนาค บุคลากรชํานาญการ (หัวหนากลุมงาน) 3401 

2 น.ส.ภัทริน  วรเศรษฐมงคล บุคลากรปฏิบัติการ 3409 

3 -วาง- บุคลากรปฏิบัติการ 3402 

    

    

กลุมงานบริหารงานบุคคล 

4 น.ส.วาสิน ี ใยโพธิ์ทอง บุคลากรชํานาญการ (ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงาน) 3581 

5 น.ส.เอ้ือมพร  มวงแกว บุคลากรปฏิบัติการ 3580 

6 น.ส.สุรภีรณ  นามอุตวงษ บุคลากรปฏิบัติการ 3580 

7 นายตอพงษ  เจริญเกียรติ บุคลากรปฏิบัติการ 3292 

8 น.ส.ซุกรียะห  หะยีสะอะ บุคลากรปฏิบัติการ 3405 

    

กลุมงานทะเบียนประวัติและคาตอบแทน 

9 น.ส.ราวะดี  แพะปลอด บุคลากรปฏิบติการ 3584 

10 น.ส.ภัคภร  ประเพณี บุคลากรปฏิบัติการ 3403 

11 น.ส.ศิริพร  อุหมัด บุคลากรปฏิบัติการ 3403 

    

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

12 นายปรเมศวร  จิตรมาตร บุคลากรชํานาญการ (หัวหนากลุมงาน) 3406 

13 นายพฤทธิ์พงศ  ไชยพหล บุคลากรปฏิบัติการ 3611 

14  บุคลากรปฏิบัติการ 3408 

    

กลุมงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ 

15 นางกัญจนา ชัยไพบูลย บุคลากรชํานาญการ (หัวหนากลุมงาน) 3398 

16 น.ส.วิรันดา  โลศิร ิ บคุลากรปฏิบัติการ 3613 

17 น.ส.กิตติช์ญาห   เพ็ชรสุข บุคลากรปฏิบัติการ 3583 
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กลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ 

18 นายปภาณภณ   ปภังกรภูรินท บุคลากรชํานาญการพิเศษ  

(รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงาน) 

3399 

19 น.ส.รัตตรินทร   รักคํา บุคลากรปฏิบัติการ 3582 

20 น.ส.ดารินทร  สุขแกว บุคลากรปฏิบัติการ 3027 

21 นายวงศกร  จอยศรี บุคลากรปฏิบัติการ 3407 

22 น.ส.พัชรี  ปานแกว บุคลากรปฏิบัติการ 3397 

    

กลุมงานบริหารและธุรการ 

23 น.ส.กานติมา  ก้ิมเสง พนักงานพัสดุ ส 3. 3410 

24 นางสุภาพร  แดงวิจิตร ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 3404 

25 น.ส.นันทภัค  สุขเหลือ พนักงานสถานท่ี 3404 

26 นายวัชรพล  บุญดวยลาน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3404 
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สํานักงานตรวจสอบภายใน (Office of Internal Audit) 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 6 อาคารนราธิปพงศประพันธ 

ผูอํานวยการ : นางสาวชนิษฐา  ทิพยมนตรี  

 โทรศัพท  (02-727) 3330    โทรสาร  02-374-2790 

มือถือหนวยงาน  08-2790-1944 
           อีเมลหนวยงาน Internal.audit.nida@gmail.com 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

02-727 

กลุมงานตรวจสอบภายใน 1 (Internal Audit Team 1) 

1 น.ส.รจเรศ  ลาภานิกรณ นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3728 

2 น.ส.เพไนย  โชคชัยพัฒนา นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3619 

3 น.ส.กนกวรรณ  ยิ่งยงกิจมงคล นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3619 

    

กลุมงานตรวจสอบภายใน 2 (Internal Audit Team 2) 

4 นางภัทรวรรณ  ทองเปลว นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3329 

5 นายนครินทร  ขําประสิทธิ ์ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3207 

6 น.ส.พชร  สุจริตจิตร นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3207 

กลุมงานบริหารและธุรการ (Administrative and General Affairs Team) 

7 น.ส.วลัยพร  มะมูฮําหมัด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3727 

8 นางอนุดา  โปริสา พนักงานสถานท่ี 3727 
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คณะรัฐประศาสนศาสตร (Graduate School of Public Administration) 

สถานท่ีตั้ง : อาคารนวมินทราธิราช ช้ัน 10, 11 

มือถือหนวยงาน 082-790-1945   อีเมล info.gspa@nida.ac.th   

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

02-727 
โทรสาร 

1 รศ.ดร.พลอย  สืบวิเศษ คณบดี 3884 0-2375-8778 

2 รศ.ดร.อัชกรณ  วงศปรีดี รองคณบดีฝายบริหาร 3925 0-2374-7395 

3 รศ.ดร.ดนุวัศ  สาคริก รองคณบดีฝายวิชาการ 3900 0-2375-1296 

4 รศ.ดร.ติญทรรศน  ประทีปพรณรงค รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 3867 0-2375-1296 

5 ศ.ดร.ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน อธิการบดี 3331,3336 0-2375-1092 

6 รศ. พ.ต.อ. ดร.ประพนธ  สหพัฒนา ผูอํานวยการสํานักบริการการศึกษา

และบรรณสาร 

3807 0-2375-9026 

7 รศ.ดร.จันทรานุช  มหากาญจนะ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

และศิษยเกาสัมพันธ 

3858 0-2374-1296 

8 ศ.ดร.พลภัทร  บุราคม อาจารยประจําคณะ 3891 0-2374-4977 

9 ศ.ดร.อัญชนา  ณ ระนอง อาจารยประจําคณะ 3876 0-2374-7395 

10 รศ.ดร.ไพโรจน  ภัทรนรากุล อาจารยประจําคณะ 3856 0-2375-1296 

11 รศ.ดร.บุญอนันต  พินัยทรัพย อาจารยประจําคณะ 3896 0-2374-7395 

12 รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ อาจารยประจําคณะ 3859 0-2374-0324 

13 รศ.ดร.ณัฐฐา  วินิจนัยภาค อาจารยประจําคณะ 3894 0-2375-8778 

14 รศ.ดร.วีระวัฒน  ปนนิตามัย อาจารยประจําคณะ 3913 0-2374-7395 

15 รศ. ร.ต. ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร อาจารยประจําคณะ 3890 0-2375-9164 

16 ผศ.ดร.ปนันดา  จันทรสุกรี อาจารยประจําคณะ 3325 0-2375-9164 

17 อ.ดร.ภาวิณี  ชวยประคอง อาจารยประจําคณะ 3912 0-2375-9164 

18 อ.ดร.ชุมพล  อุนพัฒนาศิลป อาจารยประจําคณะ  0-2375-9164 

19 อ.ดร.ธนาพร  เต็งรัตนประเสริฐ อาจารยประจําคณะ  0-2375-9164 

20 อ.ดร.กรณ  หุวะนันทน อาจารยประจําคณะ 3912 0-2375-9164 

21 ศ.ดร.อุดม  ทุมโฆสิต อาจารยประจําคณะ 3893 0-2375-9164 

22 รศ.ดร.สุจิตรา  บุณยรัตพันธุ อาจารยประจําคณะ 3902 0-2374-4977 

23 รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน อาจารยประจําคณะ 3891 0-2375-9164 

24 รศ.ดร.จินดาลักษณ  วัฒนสินธุ อาจารยประจําคณะ 3887 0-2375-2809 

25 รศ. พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต  โชติชาครพันธุ อาจารยประจําคณะ 3917 0-2374-4977 
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สํานักงานเลขานุการ 

1 นายนิคม  สุวรรณปกษ หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 3904 0-2377-7845 

     

กลุมงานบริหารและธุรการ 

2 น.ส.เบญจวรรณ  วรนาถสกุล หัวหนากลุมงานบริหารและธุรการ 3874 0-2377-7845 

3 นายอดุลย  คําแดง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3788  

4 นางสุวรรณี  ลิ้นบาง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3876  

5 น.ส.ลักขณา  นิลกลัด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3914  

6 น.ส.สธุินันท  จันทถิระ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3856  

7 นางบุญรักษณ  หองหาญ พนักงานสถานท่ี 3854   

8 น.ส.วราลักษณ  จีนเพ็ชร พนักงานสถานท่ี 3914   

9 นางจีรนันท  พันธงาม พนักงานสถานท่ี 3876   

     

     

กลุมงานการเงินและพัสดุ 

งานพัสดุ อาคารและสถานท่ีและยานพาหนะ 

10 นายนิคม  สุวรรณปกษ รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงาน

การเงินและพัสดุ 

3904 0-2727-3904 

11 นายสัมพันธ  ยิ้มกัน นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 3908 0-2727-3704  

12 น.ส.ทัศนีย  ทองคํา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3704   

13 นายระลึก  เชื้อบุญมี พนักงานขับรถ 3788   

14 นายชัยธวัช  วงษเอ่ียม พนักงานขับรถ 3788   

     

งานการเงิน 

15 น.ส.วลิาสินี  อยูเปนสุข นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3878  

16 นางพิมล  พูลเพ่ิม นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 3906  

17 นางอรณี  พรหมเรืองโชต ิ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3905  

18 นางสุนันทา  แยมกระจาง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3886  

19 น.ส.แววดาว  วาดโคกสูง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3898   
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กลุมงานการศึกษา 

งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (ภาคปกติ) 

20 นางสายพิน  ทองคํา หัวหนากลุมงานการศึกษา 3919 0-2377-7849 

21 นางพิริยา  วชิรานุภาพ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3869 0-2732-4272 

22 น.ส.สิรินทิพย  ประมัยพิมพ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3909  

23 น.ส.ไปรยาพร  จําแนกสาร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3871  

24 น.ส.ณฐพัชร  จนัทรวศิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3883  

25 นายสุพัฒนจิตร  ลาดบัวขาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   

     

งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 

26 น.ส.อารีย  คงสกุล หัวหนากลุมงานการศึกษา 3861 0-2375-9164 

27 น.ส.วชัรีย  นกแกว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ MPA 3870  

28 นางกัลญา  ชมวงษ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ MPA 3872 0-2375-9164 

29 น.ส.อัจฉรา  ฐีระวงศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ MPA 3892 0-2375-9164 

30 นางศรัญญา  วงคมาน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ MPPM 3897  

31 น.ส.อุทุมพร  สุขเกษม นักวิชาการศึกษาชํานาญการ MPPM 3911  

32 น.ส.จินตนา  นิลสดใส เจาหนาที่ฯ ประจําศูนย จ.สุราษฎรธาน ี 081-849-3527 077-220-311 

33 นางศุภาวดี  เมธีวงศ เจาหนาท่ีฯ ประจําศูนย จ.อุดรธาน ี 086-634-9066 042-243-380 

34 นางดารารัตน  มะหะหมัด เจาหนาที่ฯ ประจําศูนย จ.นครราชสีมา 085-861-0955 044-756-790 

35 นางนภาวรรณ  จันทรคุณาภาส เจาหนาที่ฯ ประจําศูนย จ.นครราชสีมา 093-323-4413 044-756-790 

36 น.ส.อรพิมล  โททรัพย เจาหนาท่ีฯ ประจําศูนย จ.ชลบุรี 038-240-244-5 038-240-244 

37 น.ส.อัจฉรา  เจริญสุข เจาหนาท่ีฯ ประจําศูนย จ.พิษณุโลก 055-337-518  

     

งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก 

38 น.ส.อรพินท  คุมแกว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3887 0-2377-3243 

39 น.ส.ปภัสรา  สักการะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3862  

40 น.ส.ธนภรณ  กลิ่นฟุง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3889 0-2374-4977 

41 นางศุภวรรณ  บุญยงค นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3873  

     

งานประเมินผลการเรียนการสอน 

42 นางปราณี  นิยมสุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3882 0-2374-7395 
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กลุมงานแผนและพัฒนา 

43 น.ส.รัชน ี แกวผอง หัวหนากลุมงานแผนและพัฒนา 3875 0-2375-1296 

44 นางดารารัตน  มะหะหมัด เจาหนาที่ฯ ประจําศูนย จ.นครราชสีมา 085-861-0955 044-756-790 

45 -วาง- นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 3920  

46 น.ส.ปรียาภรณ  โกฎิตระกูล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3883  

47 นายชลิต  ถาวรนุกิจกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 3885  

48 ส.อ.ธีรพล  พงษบัว นักวิเคราะหนโยบายและแผน 3920  

     

กลุมงานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ 

49 นายนนทวัตร  ผาติเสนะ หัวหนากลุมงานสนับสนุนงานวิจัย

และวิชาการ 

3868 0-2375-2809 

50 น.ส.ณัฐชนันท  นชุนารถ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 3880  

51 นางพรรณทณี  สกลพฤกษ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3881  

52 นายขัตติพงศ  สทานสัตย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3719  

53 นายสมยศ  โมราผล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3910  

54 น.ส.จุฑามาศ  อินิจา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3900 0-2727-3900 

55 น.ส.สชุญา  มุกดาภัทรมงคล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3701 0-2375-1297 

56 นายพรหมลิขิต  เถิดตะถา พนักงานจัดสงเอกสารและตํารา 3854   
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คณะบริหารธุรกิจ (NIDA Business School) 

สถานท่ีตั้ง : ช้ัน 7-8  อาคารบุญชนะ  อัตถากร 

โทรสาร : 0-2374-3282, 0-2375-3924   

มือถือหนวยงาน 082-790-1946 ช้ัน 8 , 099-120-3336 ช้ัน 7  

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

02-727 

1 รศ.ดร.ธัชวรรณ  กนิษฐพงศ คณบดี 3927,3977 

2 ผศ.ดร.กฤษฎา  นิมมานันทน รองคณบดีฝายบริหาร 3997 

3 รศ.ดร.อนุกัลยณ  จีระลักษณกุล รองคณบดีฝายวิชาการ 3956 

4 รศ.ดร.กนกพร  นาคทับที รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  3849 

5 รศ.ดร.จงสวัสดิ์  จงวัฒนผล อาจารยประจํา 3846 

6 รศ.ดร.ประดิษฐ  วรรณรตัน อาจารยประจํา 3954 

7 รศ.ดร.วิพุธ  อองสกุล อาจารยประจํา 3968 

8 ศ.ดร.มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย อาจารยประจํา 3976 

9 ศ.ดร.ผลิน  ภูจรูญ อาจารยประจํา 3929 

10 ศ.ดร.นิตยา  วงศธาดา อาจารยประจํา  

11 รศ.ดร.ไพบูลย  เสรีวิวัฒนา อาจารยประจํา  

12 รศ.ดร.ดนยพฤทธ  ศรีวรรโณภาส อาจารยประจํา 3843 

13 ศ.ดร.บุญชัย  หงสจาร ุ ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา 3930 

14 รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน อาจารยประจํา 3965 

15 Assoc.Prof. Arthur  L.  Dryver อาจารยประจํา 3971 

16 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  เจนวิทยาโรจน อาจารยประจํา 3988 

17 รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน  เจริญ อาจารยประจํา 3970 

18 รศ.ดร.อัษฎา จินตกานนท อาจารยประจํา 3963 

19 ผศ.ดร.ธัญรัตน  อมรเพชรกุล อาจารยประจํา  

20 ผศ.ดร.ปยะ  งามเจริญมงคล อาจารยประจํา 3980 

21 รศ.ดร.เกียรติชัย  กาฬสินธุ อาจารยประจํา 3952 

22 อ.ดร.ธันยานี  โพธิสาร อาจารยประจํา 3951 

23  

24 

รศ.ดร.สันติ  ถิรพัฒน 

ผศ.ดร.พราวพรรณ  ธารสทิธิพ์งษ 

อาจารยประจํา 

อาจารยประจํา 

3847 

3845 
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สํานักงานเลขานุการ ช้ัน 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร 

1 นางวรรณี  กาญจนวงศ หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 3961 

    

 กลุมงานการศึกษา 

2 น.ส.สมศรี  ผลพานิชเจริญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

(รักษาการหัวหนากลุมงาน) 

3934 

3 น.ส.พรทิพย  ตั้งสันติถาวร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3935 

4 น.ส.หทัยชนก  วชิรนรเศรษฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3936 

5 น.ส.อินทิรา  เจษฎาพิทักษ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3937 

6 นางสุโศภิษฐ  พรพันธวัชรเดช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3938 

7 นายณัฐภัทร  ดีทองออน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3939 

8 น.ส.วลัญา  สมวัฒน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3933 

9 น.ส.รัชรีย  ม่ันคง นักวิชาการศึกษา 3926 

    

 กลุมงานแผนและพัฒนา 

10 นางศิริมา  แสงมนุษย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

(หัวหนากลุมงาน) 

3949 

11 นางชนิดา  เวชชานุเคราะห ท่ีปรึกษาโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 3957 

12 Mr.Wayne  Shibata International Affairs Officer  3967 

13 น.ส.สภุัค  นุนาบี เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ 3844 

    

สํานักงานเลขานุการ ช้ัน 7 อาคารบุญชนะ อัตถากร 

 กลุมงานการเงินและพัสดุ  

14 น.ส.วันเพ็ญ  ตระกูลศีลธรรม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 

(รักษาการหัวหนากลุมงาน) 

3944 

15 น.ส.มัณฑนา  บุญเกิด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3943 

16 น.ส.สภุาวดี  ทองมา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3941 

17 นายณัฐภัทร  มีกิริยา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3981 

    

 กลุมงานบริหารและธุรการ 

18 น.ส.ผกาวรรณ  แกวทับทิม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ         

(ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนากลุมงาน) 

3942 

19 น.ส.อมรฉวี  ประภัทรพงศ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3948 

20 น.ส.ชอผกา  วงษไทย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3946 

21 นางนฤมล  เกิดผล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3945 

22 น.ส.ณญาดา  ทองมาก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3947 
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23 นายจักรพงษ พรหมรุง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3931 

24 นายสมบัติ  มณีดํา พนักงานขับรถ 3950 

25 นายธีระยุทธ  ยอดล้ํา พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป  

 

ศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ ช้ัน 7 อาคารบุญชนะ อัตถากร 

26 นายณัฐพรรษ  เมตตาสัตย ผูจัดการ 3984 

27 น.ส.ดวงมณี  พรมวิหาร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3983 

28 น.ส.ธรณธันย  คะริบรมัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3985 

29 นายชัยศิริ  แซโงว เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 3982 

30 น.ส.ยุพิน  คํามุลคร พนักงานสถานท่ี 3972 

31 นายทนง  นอยสนิท พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 3979 

    

ศูนยเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน ช้ัน 7 อาคารบุญชนะ อัตถากร 

32 น.ส.ชนิดา จันทรุจิรากร ผูจัดการ 3973 

    

สมาคมศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 7 อาคารบุญชนะ อัตถากร 

33 -วาง- ผูจัดการ             3987 

34 น.ส.ชลาริน  บญุยะกร เจาหนาท่ี 3986 
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คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (School of Development  Economics) 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 14 - 15 อาคารนวมินทราธริาช 

โทรสาร : 0-2375-8842, 0-2375-8842  มอืถือหนวยงาน 082-790-1947 

อีเมล (หนวยงาน) econ@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

02-727 

1 ศ.ดร.สรศาสตร  สุขเจริญสิน คณบดี 3192 

2 ผศ.ดร.ศรัณย  ศานติศาสน รองคณบดีฝายบริหาร 3631 

3 รศ.ดร.ปริยดา  สุขเจริญสิน รองคณบดีฝายวิชาการ            3186 

4 ผศ.ดร.วิศิษฎ  ชัยศรีสวัสดิส์ุข รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 3182 

    

อาจารยประจํา 

5   รศ.ดร.อมรรัตน  อภินันทมหกุล รองอธิการบดีฝายวางแผนและชุมชนสัมพันธ 3334 

6 ศ.ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห อาจารยประจํา  

7 ศ.ดร.ศาสตรา  สุดสวาสดิ ์ อาจารยประจํา 3191 

8 รศ.ดร.อดิศร  อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารยประจํา 3639 

9 รศ.ดร.ประสพโชค  ม่ังสวัสดิ์ อาจารยประจํา 3197 

10 รศ.ดร.ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย อาจารยประจํา 3173 

11 รศ.ดร.อุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ อาจารยประจํา 3198 

12 รศ.ดร.อนันต  วัฒนกุลจรัส อาจารยประจํา 3188 

13 รศ.ดร.อภิรดา  ชิณประทีป อาจารยประจํา 3651 

14 รศ.ดร.ณดา  จันทรสม อาจารยประจํา 3637 

15 ผศ.ดร.สันติ  ชัยศรีสวสัดิ์สุข อาจารยประจํา 3194 

16 ผศ.ดร.ทองใหญ  อัยยะวรากูล อาจารยประจํา 3200 

17 ผศ.ดร.อัธกฤตย  เทพมงคล อาจารยประจํา 3201 

18 ผศ.ดร.ทัศนีย  สติมานนท อาจารยประจํา 3136 

19 ผศ.ดร.นิรมล  อริยอาภากมล อาจารยประจํา 3653 
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สํานักงานเลขานุการ 

1 นางศรีอรุณ  ชื่นนางช ี หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 3175 

    

 กลุมงานการศึกษา  
 

2 น.ส.อาภาพร  เปยมใจชื่น นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (หัวหนากลุมงาน) 3176 

3 น.ส.จิตติมา เดียงไธสง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 3180 

4 น.ส.เทวี  นอยทรง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3640 

5 น.ส.มณทิชา  ชินตะวัน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3654 

6 นายวรพงษ  ทองเปลว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3199 

    

    

 กลุมงานบริหารและธุรการ   

7 นายธีรกุล  สนสําราญ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3179 

8 น.ส.นันทิยา  สีมาพันธ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3178 

9 นายชนะชัย  ขําตนวงศ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3181 

10 นางดวงเดือน  วงษศรี พนักงานสถานท่ี 3635 

11 น.ส.ปานพิมล  นนกระโทก พนักงานสถานท่ี 3635 

    

 กลุมงานการเงินและพัสดุ   

12 น.ส.พูนทรัพย  ระวังกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3642 

13 น.ส.พิมพธีมา  ผลิศักดิ์ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 3634 

    

 กลุมงานนโยบายและแผน   

14 น.ส.ฐิติภรณ  พันธุประภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3641 

15 น.ส.สุปรียา  เมืองงาม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3654 

16 น.ส.ญาณิศา  มิตรโกสุม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3171 

    

 ศูนยศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1 ศ.ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห ผูอํานวยการศูนย 3636 

2 น.ส.ณัฐนิช  ใจแสน ผูจัดการศูนยศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ 3644 
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คณะสถิติประยุกต (Graduate School of Applied Statistics) 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 12 -13 อาคารนวมินทราธริาช 

โทรสาร : 02-374-4061                 มือถือหนวยงาน 082-790-1948 

อีเมล (หนวยงาน) edu@as.nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

02-727 

1 ผศ.ดร.ปราโมทย   ลือนาม คณบดี 3551 

2 ผศ.ดร.สราวุธ  จันทรสวุรรณ รองคณบดีฝายบริหาร 3033 

3 อ.ดร.ศิวิกา   ดุษฎีโหนด รองคณบดีฝายวชิาการ 3048 

4 ผศ.ภัทราวดี   ธนวงศสุวรรณ รองคณบดีฝายวางแผนและพฒันา 3032 

5 รศ.ดร.จุฑาพรรธ   ผดุงชีวิต อาจารย 3073 

6 รศ.ดร.สุรพงศ  เอ้ือวัฒนามงคล ผูอํานวยหลักสูตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

และระบบสารสนเทศ 

3053 

7 รศ.ดร.กาญจนภา อมรัชกุล ผูอํานวยการหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส 3070 

8 รศ.ดร.พาชิตชนัต  ศิริพานชิ อาจารย 3065 

9 รศ.ดร.โอม  ศรนิล อาจารย 3049 

10 รศ.ดร.เดือนเพ็ญ   ธีรวรรณวิวัฒน อาจารย 3052 

11 ผศ.ดร.ฐิติรัตน   ศิริบวรรัตนกุล อาจารย 3067 

12 ผศ.ดร.ธนาสัย   สุคนธพนัธุ อาจารย 3071 

13 ผศ.ดร.วรพล  พงษเพ็ชร อาจารย 3050 

14 รศ.ดร.นิธินันท   ธรรมากรนนท อาจารย 3072 

15 รศ.ดร.ปราโมทย   ก่ัวเจริญ ผูอํานวยการหลักสูตรวทิยาการคอมพิวเตอรและระบบ

สารสนเทศ 

3085 

16 ผศ.ดร.ปรีชา   วิจิตรธรรมรส ผูอํานวยการหลักสูตรสถิติประยกุต 3054 

17 ผศ.ดร.รัฐกร   พูลทรัพย อาจารย 3064 

   18 ผศ.ดร.สุเทพ    ทองงาม รองอธิการบดีฝายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทลั 3088 

19 ผศ.ดร.อานนท  ศักดิ์วรวิชญ ผูอํานวยการหลักสูตรการวิเคราะหธุรกิจและวิทยาการขอมูล 3069 

20 ผศ.ดร.สุกัญญา   สุรเนาวรัตน อาจารย 3051 

21 อ.ดร.วรรณฤดี  สกุลภักด ี อาจารย 3060 

22 อ.ดร.ธนชาตย  ฤทธิ์บาํรุง อาจารย 3056 

23 อ.ดร.อัครนันท  พงศธรวิวัฒน อาจารย  

24 ผศ.ดร.เอกรัฐ  รัฐกาญจน อาจารย  

25 ผศ.ดร.จักรินทร  ศุขหมอก อาจารย 3048 

26 ศ.ดร.จิราวัลย   จิตรถเวช อาจารย 3077 

27 รศ.ดร.วิชิต   หลอจีระชุณหกุล อาจารย 3061 
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สํานักงานเลขานุการ 

1 นางสุภาพร  หงษาวงษ หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 3034 

 

 กลุมงานการศึกษา   

2 นางสุภาพร  หงษาวงษ นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ (รักษาการหัวหนา) 3039 

3 น.ส.พรวลัย  ใยบัว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3040 

4 นายกัลณิรุจน  นนันวชัรกรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3037 

5 นายบุญชนะ  เมฆโต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3038 

 กลุมงานคลังและพัสด ุ   

6 น.ส.นิตยา  ชูแกว นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการ 3046 

 

 กลุมงานนโยบายและแผน   

7 น.ส.วิมล  ชูเกียรต ิ เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไปชาํนาญการ (รักษาการหัวหนา) 3081 

8 น.ส.ศศินันท  บัญลือสงิห นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  3080 

    

 โครงการศูนยคอมพิวเตอร   

9 นายสุระ  ขันทีทาว นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ (หัวหนางาน) 3084 

10 น.ส.สุธิสา  คงร่ืน นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 3083 

 

 กลุมงานบริหารและธุรการ   

11 น.ส.ดุษฎี  กองเพิ่มพูล เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไปชาํนาญการ  

(หัวหนากลุมงาน) 

3079 

12 นายชาญยทุธ  แสงแกว เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไปชาํนาญการ (สารบรรณ) 3036 

13 นางชลธชิา  สายศิลา เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไปชาํนาญการ (เลขาผูบริหาร) 3030 

14 นางสุภาภรณ  วงคกองแกว เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไปปฏิบตัิการ 3042 

15 นายบุญชนะ  เมฆโต เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไปปฏิบตัิการ 3078 

16 นางบานเย็น  ปานมาก พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2 3074 

17 นางรัตนา  จิตตชุม พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2 (สารบรรณ) 3035 

18 นางเฉลา  ไชยศิรินทร เจาหนาทีบ่ริการเอกสารทั่วไป 3086 

19 นายศุภชัย  นอยสนิท พนักงานขับรถ ส 2  3087 

20 นายภูริณัฐ  บรรทัดเที่ยง เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไปปฏิบตัิการ  

21 นายทรงวฒุิ  อมรอนุกูล ผูจัดการศูนย  
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คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร  

(Graduate School of Social Development and Management Strategy) 

สถานท่ีตั้ง : ช้ัน 16-17 อาคารนวมินทราธิราช 

โทรสาร : 0-2377-6764, 0-2375-0941    ศูนยจังหวัดยะลา 073-244-417 

มือถือหนวยงาน 082-790-1949       อเีมล (หนวยงาน) ssed.information@gmail.com 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

02-727 
โทรสาร 

1 ผศ.ดร.อาแว  มะแส คณบดี 3094 0-2377--6764 

2 ผศ.ดร.รติพร  ถึงฝง รองคณบดีฝายบริหาร 3119 0-2377--6764 

3 ศ.ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม รองคณบดีฝายวิชาการ 3112 0-2377--6764 

4 รศ.ดร.นรีนุช  ดํารงชัย รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 3092 0-2377--6764 

5 รศ.ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารยประจํา 3577 0-2377--6764 

6 ศ.ดร.ดุจเดือน  พันธุมนาวิน  3109 0-2377-6764 

7 ศ.ดร.ศิวัช  พงษเพียจันทร  3113 0-2377-6764 

8 ผศ.ดร.สุวิชา  เปาอารีย  3294 0-2377-6764 

9 ผศ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง  3091 0-2377-6764 

10 ผศ.ดร.จเร  สิงหโกวินท  3570 0-2377-6764 

11 ศ.ดร.ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  3109 0-2377-6764 

12 อ.ดร.ภูมิ  เพชรกาญจนาพงศ    

     

     

     

     

  

 

   

สํานักงานเลขานุการ 

1 นางวนิดา  ประภาวสิทธิ ์ หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 3093 0-2377-6764 

     

 กลุมงานบริหารและธุรการ    

2 น.ส.สิริรักษ  วรรธนะพินทุ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3280 0-2377-6764 

3 นายบุญเลิศ  ชะอัมพร ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3098 0-2377-6764 

4 นายวีระโชติ  คําสินธุ พนักงานธุรการ ส 3  3096 0-2377-6764 

5 นางบุญพักตร  ภูดวงดาษ พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป บ2 3096 0-2377-6764 
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 กลุมงานการศึกษา    

6 น.ส.สิบพร  คุปตารักษ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

(รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงาน) 

3099 0-2377-6764 

7 นางบุษกร  อนันทสุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3126 0-2377-6764 

8 น.ส.ปทุมวดี  โลศิริ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3101 0-2377-6764 

9 น.ส.โสรยา  พลายพิชิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3095 0-2377-6764 

10 น.ส.สุรัตนา  สมบูรณพืช เจาหนาท่ีธุรการปริญญาโทภาคพิเศษ จ.ยะลา 

093-768-7433 

073-244417 073-244417 

     

 กลุมงานการเงินและพัสดุ    

11 นางนัยนา  กรุดนาค นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3097 0-2377-6764 

12 น.ส.พันทิวา  แกวสวัสดิ ์ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

(เลขานุการคณบดี) 

3094 0-2377-6764 

13 น.ส.สมใจ  ฐิติเมฆินทร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3104 0-2377-6764 

     

 กลุมงานแผนและพัฒนา    

14 นางรัชนาฎ  เขียนวงษ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3102 0-2377-6764 

15 น.ส.กัญญณณัฎฐ  ภวภูรีนนท เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3102 0-2377-6764 

     

 กลุมงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ   

16 นายธัชพงศพัฒน  สีหะนาม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

 

 

3105 0-2377-6764 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการปองกันและจัดการภัยพิบัติ 

1 ศ.ดร.ศิวัช  พงษเพียจันทร ผูอํานวยการศูนย 3747 0-2377-6764 

2 น.ส.ณัฐพร  คลังนุช เจาหนาท่ีประจําศูนย 3747 0-2377-6764 

3 นายสุรชัย  อภิรักษตั้งสกุล เจาหนาท่ีประจําศูนย 3747 0-2377-6764 
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คณะภาษาและการสื่อสาร (Graduate School of Language and Communication) 

สถานท่ีตั้ง : ช้ัน 12-13 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

โทรสาร : 0-2377-7892      มอืถือหนวยงาน 081 481-4178 , 082 790-1950 

อีเมล (หนวยงาน) language@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

02-727 

1 รศ.ดร.กษมา  สุวรรณรักษ คณบดี 3135 

สายตรง 0-2375-8963 

2 ผศ.ดร.เตวิช  เสวตไอยาราม รองคณบดีฝายบริหาร 3169 

3 ผศ.ดร.มล.จิราภา   อาภากร รองคณบดีฝายวิชาการ 3136 

4 ผศ.ดร.สรุจ  ศุภศิรประภา รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 3593 

5 ผศ.ดร.กําพล  แสวงบุญสถิต  3157 

6 ผศ.ดร.เกศกานดา  จตุรงคโชค  3166 

7 ผศ.ดร.ขวัญจิรา   เสนา  3167 

8 ผศ.ดร.ภัทราวุธ  เจริญรูป  3266 

9 อ.ดร.โกสินทร  ปญญาอธิสิน  3209 

10 ผศ.ดร.สาวิตรี  คทวณิช  3149 

11 ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แสงบุญ  3153 

12 ผศ.ดร.อรองค  ชาคร  3150 

13 ผศ.ดร.อารี  มโนสุทธิกิจ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนานาชาต ิ 3154 

14 รศ.Hiroki  Goto  3159 

15 อ.Andrew   Jame West  3132 

16 อ.Christopher  Tajj Condom  3156 

17 อ.John  Edward Cronin   

    

สํานักงานเลขานุการ 

1 นางนวนจันทร  หัสดง หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 3137 

    

 กลุมงานการศึกษา   

2 น.ส.ธาราทิพย  ชื่นเพ็ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3141 

3 นางรําพึง  มณีขาว นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 3139 

4 นางวัชรี  สีหรา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3162 
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 กลุมงานคลังและพัสดุ  

5 นางเยาวเรศ  จารุรัตนกิจ หัวหนากลุมงาน 3161 

6 นางวิไลวรรณ  นวลชวย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 3155 

    

 กลุมงานบริหารและธุรการ  

7 นายภาณุวัฒน  ภูมิศาสตร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3145 

8 นางจรีพร  แกวสุขศรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 3152 

9 น.ส.กัญปาณัสม  อนันตศรีโชต ิ ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 

(เลขานุการคณบดี/รองคณบดี) 

3138 

10 นายสันติ  แจมเงิน ชางเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 3143 

11 นายเกรียงไกร   จิตตชุม พนักงานธุรการ ส.1 3147 

12 นายขจรศักดิ์  เพ็ชรหราย พนักงานขับรถยนต 3147 

    

 กลุมงานแผนและพัฒนา  

13 นายภาณุวัฒน  ภูมิศาสตร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

(รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงาน) 

3142 

 

14 น.ส.บุศราคัม  หม่ืนทอง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3142 

    

 ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการส่ือสาร   

15 นายภาณุวัฒน  ภูมิศาสตร ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการศูนย 3145 
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คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Graduate School of Human Resource Development) 

สถานท่ีตั้ง : ช้ัน 1 อาคารมาลัย  หุวะนันทน 

โทรสาร : 0-2378-0016 , 0-2375-3976     อีเมล (หนวยงาน) hrd@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 
โทรสาร 

1 ศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร คณบดี 3481 0-2375-3976 

2 รศ.ดร.อรนุช  พฤฒิพิบูลธรรม รองคณบดีฝายบริหาร 3324 0-2375-3976 

3 ผศ.ดร.ดาวิษา  ศรีธัญรัตน รองคณบดีฝายวิชาการ 3485 0-2375-3976 

4 รศ.ดร.จุฑามาศ  แกวพิจิตร รองคณบดีฝายบริการวิชาการ และพัฒนา

เครือขาย 

3488 0-2375-3976 

5 ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม อาจารยประจําคณะ 3487 0-2375-3977 

6 ศ.ดร.กัลยาณี  เสนาส ุ กองบรรณาธิการวารสารการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและองคการ 

3489 0-2375-3977 

7 ศ.ดร.บุษยา  วีรกุล อาจารยประจําคณะ 3483 0-2375-3976 

8 รศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการนานาชาติ 3339 0-2375-3976 

9 รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต ผูอํานวยการหลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ) 3472 0-2375-3976 

10 รศ.ดร.วาสิตา  บุญสาธร ผูอํานวยการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และองคการ ภาคพิเศษ 

3324 0-2375-3976 

11 อ.ดร.บงกช  เจนจรัสสกุล ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจทิัลและสารสนเทศ 3486 0-2375-3976 

12 รศ.ดร.นันทา  สูรักษา อาจารยประจําคณะ  0-2375-3976 

13 รศ.ดร.ชัยยุทธ  ชโินกุล อาจารยประจําคณะ 3222 0-2375-3976 

14 รศ.ดร.บุษกร  วัชรศรีโรจน อาจารยประจําคณะ 3212 0-2375-3976 

15 รศ.ดร.กฤตกร  นวกิจไพฑูรย อาจารยประจําคณะ 3471 0-2375-3976 

16 ผศ.ดร.ภาวิณี  เพชรสวาง อาจารยประจําคณะ  0-2375-3976 

     

สํานักงานเลขานุการ 

1 นายสงคราม  ไชยแกว หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 3473 0-2375-3976 

     

 กลุมงานการศึกษา 

2 น.ส.พิไลวรรณ  เจนดง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

(รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงาน) 

3474 0-2375-3976 

3 น.ส.ภัทรวดี  ศรีชมพู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3491 0-2375-3976 

4 นายตีรภัสร  เกษมสันต ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3490 0-2375-3976 

5 น.ส.พีรดา  ผลเพ่ิม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3475 0-2375-3976 

6 น.ส.อรพรรณ  ลิ้มติ้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3475 0-2375-3976 
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 กลุมงานวิเคราะหนโยบายและแผน 

7 น.ส.วรรณวสิาข  สมวัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  

(รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงาน) 

3478 0-2375-3976 

8 นายกิติศักดิ์  ผิวบางกูล เจาหนาท่ีเทคโนโลยีการศึกษา 3478 0-2375-3976 

     

 กลุมงานการเงินและพัสดุ 

9 นางศรีตระกูล  ภูภิญโญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (รักษาการใน

ตําแหนงหัวหนากลุมงาน) 

3477 

 

0-2375-3976 

10 น.ส.ชลกร  สมานคํา ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3477 0-2375-3976 

     

 กลุมงานบริหารและธุรการ 

11 น.ส.นิศารัตน  ฮีมินกูล  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ  

(รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงาน) 

3479 0-2375-3976 

12 น.ส.วิรินภัคร  บินอารีย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3476 0-2375-3976 

13 น.ส.สุจิตราภา ชัยนุศิลป ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3477 0-2375-3976 

14 น.ส.เรือนทอง  คําหงษา พนักงานสถานท่ี 3490 0-2375-3976 

15 น.ส.สิริมนต  แทนกลาง พนักงานสถานท่ี 3479 0-2375-3976 

     

  งานวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ    

16 นายปฏิพัฒน  อัครศรีเรือง รองบรรณาธิการ วารสารการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษยและองคการ 

3477 0-2375-3976 
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คณะนิติศาสตร (Graduate School of Law) 

สถานท่ีตั้ง : ช้ัน 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร 

โทรสาร : 0-2374-4731  มือถือหนวยงาน 088 022 6789 

อีเมล (หนวยงาน) schooloflaw@nida.ac.th  

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 รศ.นเรศร  เกษะประกร คณบดี 3665 

2 อ.ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย รองคณบดีฝายบริหาร และบรรณาธิการวารสารนิติพัฒน นิดา 3718 

3 ผศ.ดร.เกียรติพร  อําไพ รองคณบดีฝายวิชาการและบริการวิจัย  3705 

4 ผศ.ดร.กฤษฎากร  วองวุฒิกุล รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และ 

ผูอํานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

3659 

5 ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ ผูอํานวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3709 

6 ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นุชประยรู ผูอํานวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 3711 

7 อ.ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ อาจารยประจําคณะ 3657 

8 ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา อาจารยประจําคณะ 3655 

9 ผศ.ดร.ประพิน  นุชเปยม  อาจารยประจําคณะ 3771 

10 อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ อาจารยประจําคณะ 3666 

11 อ.ดร.วิสาขา  ภูสํารวจ อาจารยประจําคณะ  

12 ผศ.ดร.อมรรัตน  กุลสุจริต ผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมาย  

    

ศูนยกฎหมายเพ่ือการพัฒนา 

1 ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา ผูอํานวยการศูนยกฎหมายเพ่ือการพัฒนา 3659 

2  เจาหนาท่ีศูนยกฎหมาย 3794-6 

สํานักงานเลขานุการ 

1 น.ส.ประภัตรา  ปกกัดตัง หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 3663 

2 น.ส.ณัฏฐธยาน  จารียานุกูล หัวหนากลุมงานบริหารและธุรการ 3664 

3 น.ส.ลักขณา  ออนลอม หัวหนากลุมงานการเงินและพัสด ุ 3712 

4 นายกิตตินันท  จงอารี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3754 

5 น.ส.ปทมาภรณ  วะชุม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3715 

6 นายวัฒนัน  พรเลิศพงศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3662 

7 น.ส.เขมจิรา  คณนาธรรม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3662 

8  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3661 

9 น.ส.อัญญารัตน  หมัดพวง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

10 น.ส.จอย  หกดานจาก พนักงานอาคารสถานท่ี 3749 
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คณะการจัดการการทองเท่ียว (The Graduate School of Tourism Management) 

สถานท่ีตั้ง : ช้ัน 2-3 อาคารราชพฤกษ 

โทรสาร : 0-2375-4222    มือถือหนวยงาน 090 678-4691 

อีเมล (หนวยงาน) gstm@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 ผศ.ดร.ไพฑูรย  มนตพานทอง คณบดี 3218 

2 รศ.ดร.สุวารี  นามวงค รองคณบดีฝายบริหาร วิจัย และบริการวิชาการ 3668 

3 ผศ.ดร.แสงแข  บุญศิริ รองคณบดีฝายวิชาการ และกิจการนักศึกษา 3685 

4 ผศ.ดร.วรรษิดา  บุญญาณเมธาพร รองคณบดฝีายวางแผน ภาคีสมัพันธ และสื่อสารภาพลักษณองคกร 3680 

5 ศ.ดร.เทิดชาย  ชวยบํารุง ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3677 

6 ผศ.ดร.เกศรา  สุกเพชร อาจารยประจําคณะ 3675 

7 ผศ.ดร.โชคชัย  สุเวชวัฒนกุล อาจารยประจําคณะ 3682 

8 รศ.ดร.กนกกานต   แกวนุช อาจารยประจําคณะ 3681 

9 ผศ.ดร.รักษพงศ  วงศาโรจน อาจารยประจําคณะ 3678 

10 รศ.ดร.พัทรียา  หลักเพ็ชร ผูอํานวยการสํานักวิจัย 3691 

11 รศ.ดร.เจริญชัย  เอกมาไพศาล อาจารยประจําคณะ 3688 

    

สํานักงานเลขานุการ  
 

1 นางทัศนีย  อาดํา หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 3674 

 กลุมงานการศึกษา   

2 นางอุมาวรรณ  เอ่ียมสะอาด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (หัวหนากลุมงาน) 3689 

3 นางวัณวิสาภัค  สิทธิไชยากุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3672 

4 น.ส.ณฐรัชต  ตันติวสิฐพล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3725 

5  

    6 

น.ส.สิรินภา  จงเกษกรณ 

นายอภิชัย  ชูสิน 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศูนย จ.ภูเก็ต 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติงาน ศูนย จ.ภูเก็ต 

094 8598905 

094 8598905 

 กลุมงานบริหารและธุรการ   

7 น.ส.ชวัลยรัช  เจริญผล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3671 

8 น.ส.ดวงกมล  พัฒนะพันเลิศ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ  3669 

9 น.ส.ปยวรรณ  ไตรพรม พนักงานสถานท่ี 3683 

 กลุมงานแผนและพัฒนา  

10 น.ส.นันทิทิพ  โชคถาวร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3683 

 กลุมงานการเงิน   

11 น.ส.สุขุมาลย  สุขยาน ี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (หัวหนากลุมงาน) 3679 

12 น.ส.คณัสนันท  โชติประทีป นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3694 
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คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

(The Graduate School of Communication Arts and Management Innovation) 

สถานที่ตั้ง : ช้ัน 8 อาคารมาลัย  หุวะนันทน 

โทรสาร : 0-2377-7414 มือถือหนวยงาน 090 678-4690 , 099 287 4647 

อีเมล (หนวยงาน) gscm@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 รศ.ดร.กุลทิพย  ศาสตระรุจิ คณบดี 3693 

2 รศ.ดร.อุษา  บิ้กก้ินส รองคณบดีฝายบริหาร 3616 

3 รศ.ดร.พรพรรณ ประจักษเนตร รองคณบดีฝายวิชาการ 3751 

4 ผศ.ดร.วรัชญ  ครุจิต รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 3730 

5 ศ. กิตติคณุ ดร.ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ ท่ีปรึกษาคณบดี 3729 

6 รศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แกว ผูอํานวยการหลักสตูรปริญญาเอก/ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคการ 3739 

7 รศ.ดร.จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ อาจารยประจํา 3603 

8 ศ.พัชน ี เชยจรรยา อาจารยประจํา 3730 

9 รศ.ดร.ประทุม  ฤกษกลาง อาจารยประจํา 3604 

10 รศ.ดร.บุหงา  ชัยสุวรรณ อาจารยประจํา 3692 

11 รศ.ดร.ชุติสันต   เกิดวิบูลยเวช อาจารยประจํา 3614 

12 ผศ.ดร.ชนัญสรา  อรนพ ณ อยุธยา ผูอํานวยการหลักสูตรปริญญาโท 3016 

13 ผศ.ดร.วิเชียร  ลัทธิพงศพันธ อาจารยประจํา 3615 

14 อ.ดร.ธีรติร  บรรเทิง อาจารยประจํา 3015 

สํานักงานเลขานุการ 

1 น.ส.อุษา  โหราเรือง หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 3755 

 กลุมงานการศึกษา 

2 น.ส.ศกุนี  อ่ิมกระโทก นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (หัวหนากลุมงาน) 3758 

3 น.ส.ปาริชาติ  บอคํา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3317 

4 น.ส.ธนธร  วฒุิมานานนท นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3764 

 กลุมงานบริหารและธุรการ 

5 น.ส.นรพรรณ  หลงเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (หัวหนากลุมงาน) 3752 

6 น.ส.หนึ่งฤทัย  สุมมาตย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3307 

7 นายอภิวัฒน  เตชะสุริยวรกุล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3306 

8 น.ส.รรรรรร  คําสูง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3757 

9 น.ส.ธนภรณ  สืบสุก พนักงานสถานท่ี  

ศูนยสรางสรรคและนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร 

1 รศ.ดร.กุลทิพย  ศาสตระรุจิ ผูอํานวยการศูนยสรางสรรคและนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร 3693 
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คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

(The Graduate School of Environmental Development Administration) 

สถานที่ตั้ง : ช้ัน 4-5 อาคารราชพฤกษ       

โทรสาร : 0-2374-4280      มือถือหนวยงาน 082 782-9352  

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 รศ.ดร.ภัคพงศ  พจนารถ คณบดี 3127 

2 รศ.ดร.วิชชุดา  สรางเอ่ียม รองคณบดีฝายวิชาการ และ 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
3129 

3 ผศ.ดร.ฆริกา  คันธา รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา และรองคณบดีฝายบริหาร 3220 

4 ศ.ดร.วิสาขา  ภูจินดา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 3332, 3106 

5 ศ.ดร.จําลอง  โพธิ์บุญ ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3114 

6 รศ.ดร.จุฑารัตน  ชมพันธุ ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3127 

7 ผศ.ดร.พีรพล  เจตโรจนานนท อาจารยประจําคณะ 
 

8 ผศ.ดร.ณพงศ  นพเกตุ อาจารยประจําคณะ 3211 

9 อ.ดร.พรพรหม  สุธาทร อาจารยประจําคณะ  

    

    

สํานักงานเลขานุการ 

1 น.ส.อัญญา  นิ่มสุข หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 3850 

 กลุมงานบริหารและธุรการ  
 

2 นายพนมกร  ขุนออน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3796 

3 น.ส.ทิพยภมร  ศรีของชาติ ผูปฏิบัติการบริหารปฏิบัติการ 3797 

 กลุมงานการศึกษา  
 

4 น.ส.เบญจพร  พิศเพ็ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3291 

5 นายณัชภพ  อินทะเนตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3130 

6 น.ส.วิยะดา  อัมพรมหา นักวิชาการศึกษา  082 782-9353 

 กลุมงานการเงินและพัสดุ  
 

7 น.ส.ธารารัตน  อํานักมณี นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 3998 

 กลุมงานแผนและพัฒนา  
 

8 น.ส.สชุีลา  นิลโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 3798 

    

โครงการวารสารวิชาการ 

1 ผศ.ดร.ฆริกา  คันธา บรรณาธิการวารสารการจัดการสิ่งแวดลอม 3220 
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วิทยาลัยนานาชาติ (International College of NIDA) 

สถานท่ีตั้ง : ช้ัน 18-19 อาคารนวมินทราธิราช 

โทรสาร : 0-2375-2483  

อีเมล (หนวยงาน) iconida_info@nida.ac.th / iconida_apply@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 ผศ.ดร.สิทธิ์  สุนทรายุทธ  คณบดี 3553 

2 รศ.ดร.อาวีวรรณ  ปญญาโกเมศ รองคณบดีฝายบริหาร 3552 

3 ผศ.ดร.มาริษา  เลากุลรัตน รองคณบดีฝายวิชาการ 3252 

4 รศ.ดร.เวสารัช  เอ้ือมบุญสุข อาจารยประจํา 3556 

5 รศ.ดร.ไพบูลย     ภูริเวทย ท่ีปรึกษาดานกิจการนานาชาต ิ 3589 

6 รศ.ดร.พีรยุทธ  เจริญสุขมงคล อาจารยประจํา 3554 

7 Dr.Zhongwu Li อาจารยประจํา 3270 

8 Dr.Chen, Chin-Hung อาจารยประจํา 3525 

9 Dr.Sun-chi Yu อาจารยประจํา 3254 

10 Dr.Jun-Jiang อาจารยประจํา  

11 Dr.Xuemei-Sun อาจารยประจํา  

    

    

 

สํานักงานเลขานุการ 

1 นางหทัยกาญจน  แม็คลอลิน เลขานุการวิทยาลัย 3599 

2 นางสมจิตต   แทเท่ียง นักวิชาการศึกษา 3526 

3 น.ส.ธารณา  ธารภัคทองกุล นักวิชาการศึกษา 3560 

4 น.ส.ซาอีดะห  มะแซ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3559 

5 น.ส.น้ําทิพย  กลิ่นมาลัย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3559 

6 น.ส.วริษา  กัณหรัตนชัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3003 

7 น.ส.จันทรเพ็ญ  บุญยงค เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3555 

8 น.ส.นภาพร  นาคศรี พนักงานบริการ 3527 
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สํานักวิจัย (Research Center) 

สถานท่ีตั้ง : ช้ัน 20 อาคารนวมินทราธิราช 

โทรสาร : 0-2375-8972  มือถือหนวยงาน 082-790-1954 

อีเมล (หนวยงาน) rc_rp@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 รศ.ดร.พัทรียา  หลักเพ็ชร ผูอํานวยการสํานักวิจัย 3295 

2 ผศ.ดร.ประพิน  นุชเปยม รองผูอํานวยการสํานักวิจัย 3296 

3 ดร.วิชัย  รูปขําด ี ผอ.ศูนยวิจัยการปฏิรูประบบราชการฯ 3309 

4 ผศ.ดร.ดารารัตน  อานันทนะสุวงศ ผอ.ศูนยวิจัยสังคมสูงอายุ 3174 

5 นางคณิตตา บุญนาค หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานักวิจัย 3297 

6 นายมนตรี  เกิดมีมูล นักวิจัยชํานาญการพิเศษ 3318 

7 น.ส.พัฒนี  กสิโกศล ผูชวยนักวิจัย  

 กลุมงานสงเสริมและประสานงานวิจัย   

8 นายสุรศักดิ์  สิงสุข เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3301 

9 น.ส.วศิณี  อวมแจง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3303 

10 น.ส.นทธร  เข็มศาสตรา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3024 

    

 กลุมงานบริหารและธุรการ   

11 น.ส.สาวรีย  สมานเกียรติ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3299 

12 น.ส.สุพิชญนันท ติ้งจันทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3298 

13 นางศรีปาน รักษาทรัพย พนักงานสถานท่ี 3025 

    

 กลุมงานการเงินและพัสดุ   

14 น.ส.บุษญมาส  ศานติรัตน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 

3302 

15 น.ส.ศาตนันทน  สุขถาวร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3319 

    

 กลุมงานเผยแพรงานวิชาการ   

16 น.ส.วณิชชา  อวมแจง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3314 

17 น.ส.ดวงรัชน ี เต็งสกุล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3300 

18 นายกรัณย  วรวิทยวรรณ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3022 

19 นายกมล  เกียรติพงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
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ศูนยวิจัย 

1 ผอ.ศูนยวิจัยการปฏิรูปและประเมินผลกิจการภาครัฐ 3309 

2 ผอ.ศูนยวิจัยภาคบริการและการทองเท่ียว 3675 

3 ผอ.ศูนยวิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3296 

4 ผอ.ศูนยวิจัยคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน 3310 

5 ผอ.ศูนยวิจัยสังคมสูงอายุ 3296 

6 ผอ.ศูนยวิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ําในสังคม 3650 

7 ผอ.ศูนยวิจัยสิ่งแวดลอมและภาวะโลกรอน 3114 

8 ผอ.ศูนยวิจัยตลาดสินคาการเกษตร 3305 

9 ผอ.ศูนยวิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ - 

10 ผอ.ศูนยวิจัยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 3714 

11 ผอ.ศูนยวิจัยขีดความสามารถในการแขงขัน 3942 

12 ผอ.ศูนยวิจัยเพ่ือพัฒนาผูประกอบการและนวัตกรรม 3956 
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สํานักสิริพัฒนา  Siripattana Training Center 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 14 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

โทรสาร : 0-2375-4720     มือถือหนวยงาน 082-790-1952 

อีเมล (หนวยงาน) trainingnida@gmail.com 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 ศ.ดร.บุญชัย  หงสจาร ุ ผูอํานวยการสํานัก 3210 

2 ผศ.ดร.เกศกานดา  จตุรงคโชค รองผูอํานวยการสํานักวิจัย  

3 นายสุพัฒน  สังขสายศิริกุล ผูอํานวยการหลักสูตร In-house Training 3237 

4 น.ส.ธัญญธร  อุนอนุโลม ผูอํานวยการหลักสูตรเฉพาะ 3597 

5 นางธัชตวัน  อนันตกูล ผูอํานวยการหลักสูตรนานาชาต ิ 3598 

6 นายสมัชญ  ศกุนะสิงห ผูอํานวยการหลักสูตร Public Training 3239 

    

สํานักงานเลขานุการ 

7 น.ส.วัฒนา  คุมรักษา 

 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 3216 

 กลุมงานสารสนเทศ  
 

8 นายอดิสรณ  แกวมรกต นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 3235 

    

 กลุมงานบริการฝกอบรม    

9 นางนพวัลย  สมไกรสีห นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (หัวหนากลุมงาน) 3233 

10 น.ส.เบญจภรณ  พรมกูล ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3214 

11 น.ส.วิมลรัตน  เจะสัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3231 

12 นางจําลักษณ  เก้ือสกุล นักวิชาการศึกษา 3213 

13 น.ส.อิลฮาม  เดนยิ่งโยชน เจาหนาท่ีประจาํโครงการฝกอบรมนานาชาติ 3231 

14 น.ส.สภาวดี  พ่ึงพินิจ เจาหนาท่ีบริหารงานฝกอบรม 3214 

15 นายเอกวิทย  เลาะวิถี เจาหนาท่ีบริหารงานฝกอบรม 3231 

    

 กลุมงานบริหารและธุรการ    

16 น.ส.เนตรณัฏฐ  ธีรัตมอังกูร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ  

(หัวหนากลุมงาน) 
        3229 

17 นางจิดาภา  สนามทอง ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3215 

18 นายพีระพงษ  สวยกระโทก พนักงานขับรถยนต 3215 

19 นางนภาลัย  นรนิทรกุล พนักงานสถานท่ี 3215 
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 กลุมงานวางแผนและพัฒนาองคการ    

20 -วาง- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 3236 

    

 กลุมงานการเงินและพัสดุ    

21 น.ส.มัลลิกา  ชื่นหลอสังข นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

(หัวหนากลุมงาน) 
3217 

22 น.ส.แคทธารียา  บินฮายีอาลี นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 3227 

23 น.ส.พวงผกา  ศรีระษา นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 3227 

24 นางชุติมา  วงศวิวัฒน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3234 

25 น.ส.วราวรรณ  นิโครธนานนท นักวิชาการพัสดุ 3226 

25 น.ส.จันทรเพ็ญ  วงคเสนา นักวิชาการเงินและบัญช ี 3226 

27 น.ส.พิมพกานต  ชอผูก นักวิชาการพัสดุ 3232 
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สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร (Library and Education Service Center) 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 2-4 และ 6 อาคารบุญชนะ  อัตถากร 

Website : http://library.nida.ac.th  

Facebook: NidaLibrary  

Line: NIDA_Library   

โทรสาร : 0-2375-9026  อีเมล (หนวยงาน) services@nida.ac.th 
 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 
โทรสาร 

1 รศ. พ.ต.อ. ดร.ประพนธ  สหพัฒนา ผูอํานวยการสํานัก 3807 0-2375-9026 

     

สํานักงานเลขานุการช้ัน 6 อาคารบุญชนะ อัตถากร     

2 

 

น.ส.เสาวลักษณ  เทพมณีย หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 3808 0-2375-9026 

     

 กลุมงานบริหารและธุรการ    

3 -วาง- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ

(หัวหนากลุมงาน) 

3813 0-2375-9026 

4 น.ส.นันทนภัส  อุนนิ่ม ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3768  

5 นางอุษาภร  ศรีเทพบุตร ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 3809  

6 น.ส.กันตยา  เชยกลิ่น นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ 3833  

7 นายนิวัฒนชยั  ประเสริฐธนากุล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3814  

8 น.ส.มิลมณี  ลุผล พนักงานสถานท่ี 3809  

9 นายฉัตรชัย  สุริยะยานนท พนักงานธุรการ 3829  

     

 กลุมงานการเงินและพัสดุ    

10 น.ส.นฐพร  พุฒเจริญ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  

(หัวหนากลุมงาน) 

3810 0-2375-9026 

11 น.ส.อัญชลี  แสงชัยสุริยา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3815  

     

 กลุมงานแผนและพัฒนาองคการ   

12 น.ส.นราวรรณ   พลทรัพย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ

(หัวหนากลุมงาน) 

3811 0-2375-9026 

13 น.ส.นันทธภร   ศิริโวหาร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 3831  

14 น.ส.กรองจิตร  สุขเก้ือ ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติชํานาญงาน 3826  
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 งานเทคนิค ช้ัน 6 อาคารบุญชนะ อัตถากร 

15 -วาง- บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  3830 0-2375-9026 

16 นางสายพิน  จีนโน บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 3827  

17 น.ส.กรัณฑรัตน  ประเสริฐธนากุล บรรณารักษชํานาญการ 3840  

18 นางสายสัมพันธ  คีรีรัตน บรรณารักษชํานาญการ 3828  

19 น.ส.หทัยกานต  วงศสวัสดิ ์ บรรณารักษชํานาญการ 3836  

20 นางกนกวรรณ  จันทร บรรณารักษชํานาญการ 3821  

21 นางกมลนาฎย  ม่ันคง บรรณารักษปฏิบัติการ 3773  

22 นายณัฐกิจ  ฉัตรชัยกิจขจร บรรณารักษปฏิบัติการ 3834  

23 นางบษุกร  แกวพิทักษคุณ บรรณารักษปฏิบัติการ 3838  

24 น.ส.วันดี  มีด ี บรรณารักษปฏิบัติการ 3835  

25 น.ส.ศนิตา  สรอยแสง บรรณารักษปฏิบัติการ 3763  

26 นางอุไร  เหลืองบริสุทธิ ์ บรรณารักษชํานาญการ 3819  

27 นายเดชา  สารใจคํา นักวชิาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 3832  

28 น.ส.อัญมณี  ทองท่ัว นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ 3822  

29 น.ส.ภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3841  

30 นางวราภร  ทิพยมนตรี ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3824  

31 น.ส.สิริเพ็ญ  ดีสุข ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 3818  

32 นางสุวรรณี  ปนตามูล ผูปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 3823  

33 นายคณิต   เชิดชัยภูมิ พนักงานหองสมุด 3837  

     

 กลุมงานบริการ ช้ัน 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร    

34 -วาง- บรรณารักษเชี่ยวชาญ (หัวหนากลุมงาน

สนับสนุนการปฏิบัติงานหองสมุด) 

3740 0-2374-0748 

35 น.ส.ศุภนิจ  ศรีรักษ บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 3735  

36 น.ส.ธิดารัตน  แซหย ี บรรณารักษปฏิบัติการ 3731  

37 น.ส.วรรณภรณ  อนุอัน บรรณารักษปฏิบัติการ 3733  

38 นางประทุมวดี  ฉายแกว ผูปฏิบัติงานหองสมุดปฏิบัติงาน 3742  

39 นางพนิดา  คําแสน พนักงานหองสมุด 3738  

40 น.ส.สวิง  ดูกระบือ พนักงานหองสมุด 3744  

41 น.ส.สุณีย  บัวสุวรรณ ผูปฏิบัติงานหองสมุดปฏิบัติงาน 3742  

42 น.ส.วราภรณ  บญุจนัทร ผูปฏิบัติงานหองสมุดปฏิบัติงาน 3742  

     

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร    

43 อ.หนอย   วินัยสุรเทิน อาจารย 3767 0-2374-0748 
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44 น.ส.มัดยาดา  ปรียากร นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 3768  

45 นายอติกานต  มวงเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 3769  

     

 กลุมงานจดหมายเหตุ ช้ัน 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร   

46 นายพุทธศาสน  ยศกลาง นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ 3760  

47 นางวรรณา จิ๊สมัน ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3762  

     

 จุดบริการ ช้ัน 2 อาคารบุญชนะ อัตถากร    

 คลินิกวิทยานิพนธ 3743  

 บริการสารสนเทศ 3737  

 สายตรงบริการสารสนเทศ 0-2377-5481  

 บริการยืม - คืน 3741  

 ประชาสัมพันธและสมาชิกหองสมุด 3744  

 สายตรงและโทรสารหองงานบริการ 0-2374-0748  

 หอง Server 3766  

 รานกาแฟ 3'or Coffee   

 หองอาหาร  3732  

 จุดบริการ ช้ัน 3 อาคารบุญชนะ  อัตถากร 

 บริการหองคนควา (Study Room) 3745  

    

 พิพิธภัณฑสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ช้ัน 2 อาคารนราธิปพงศประพันธ   

    48 น.ส.ขวัญฤทัย  แกวจําปา  ภัณฑารักษปฏิบัติการ  3695   

 

 หองสมุดถนัด คอมันตร อาเซียน ช้ัน 21  อาคารนวมินทราธิราช   

    49 น.ส.ปญชลี  เรืองสมุทร บรรณารักษปฏิบัติการ   3546  

    50 น.ส.ชิดใจ  ทองกาญจนา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 3547  

    51 น.ส.อัปสร   นชุเนตร ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 3547  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 | NIDA Telephone Book 

สํานักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ (Information and Digital Technology Center) 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 9, 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

โทรสาร : 0-2374-6622      มอืถือหนวยงาน 082-790-1953 

อีเมล (หนวยงาน)  itc@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 อ.ดร.บงกช  เจนจรัสสกุล ผูอํานวยการสํานัก 3260 

2 น.ส.อรวรรณ  สุขยาน ี หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานัก 3247 

    

    

 กลุมงานโครงสรางพ้ืนฐาน   

3 น.ส.กสิมา  ค้ิวเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (หัวหนากลุมงาน) 3783 

4 นางอัจฉราพร  สาระบุตร นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ 3791 

5 นายเสริมศักดิ์  สุนทรศัพท นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ 3774 

6 นายสุรพงษ  เนาวเศรษฐ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 3774 

7 นายณัฐเศรษฐ  ศักดิ์ศุภนรา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ 3262 

8 นายพงศวิษณุ  หูทิพย นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ 3262 

    

 กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ   

9 นางคณิตา  แสงเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (หัวหนากลุมงาน) 3256 

10 นายกฤตภาส  โกศลทวิชากร นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 3790 

11 นายภิญโญ  เกิดแกว นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 3793 

12 นางชนัญญา  สารใจคํา นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 3267 

13 นายคณาธิศ  รตโนภาส นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 3265 

14  นายยศพนธ  ธรรมรงครักษ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ 3267 

    

    

 กลุมงานบริการคอมพิวเตอร   

15 นายวรวุฒิ  แสงเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ (หัวหนากลุมงาน) 3789 

16 นายชิดชัย  บุตแสง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ 3791 

17 นายอารี  หวังปญญา ชางอิเล็กทรอนิกสชํานาญงาน 3776 

18 นายธวัชชัย  กาวรรณ ชางเครื่องคอมพิวเตอรชํานาญงาน 3776 

 งาน Helpdesk  3777-8 
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 กลุมงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   

19 นายกฤษณะ  หลอโลหพันธุ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ (หัวหนากลุมงาน) 3781 

20 น.ส.อัจฉริยา  เปรมเล็ก นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ 3257 

21 น.ส.วิไลรัตน  เชวงกฤตยานนท นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ 3792 

    

 กลุมงานการเงินและพัสดุ   

22 น.ส.สภุักตรา  เส็งหะพันธุ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฎิบัติการ 3250 

23 น.ส.สชุาดา  บินยูซบ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 3248 

    

    

 กลุมงานแผนและพัฒนา   

24 -วาง- นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

(หัวหนากลุมงาน) 

3268 

    

 กลุมงานบริหารและธุรการ   

25 น.ส.ประภาพรรณ  มานิตสภุวงษ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฎิบัติการ  

(หัวหนากลุมงาน) 

3253 

26 น.ส.สุกัญญา  แจมแสง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฎิบัติการ  3249 

27 น.ส.นนทลี  มุสิกทัศน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปปฎิบัติการ  3268 

28 นายศรายุทธ  เอ่ียมสมบัติ พนักงานสถานท่ี 3249 

29 น.ส.วภิาพร  พรมเมือง พนักงานสถานท่ี 3249 
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ศูนยบริการวิชาการ (NIDA Consulting Center) 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร 

โทรสาร : 02-375-8802   มอืถือหนวยงาน 085-326-0521 

อีเมล (หนวยงาน) ncc@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 รศ.ดร.ปริยดา  สุขเจริญสิน ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 3801 

2 น.ส.ศุภวรรณ  สําเร็จสุข ผูจัดการศูนยบริการวิชาการ 3802 

3 น.ส.กิตติยา  กาญจนวงศ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปและการเงิน 3803 

4 น.ส.นันทนา  นวลชวย เจาหนาท่ีบัญชีและพัสดุ 3804 

5 น.ส.ปวีณา  กลิ่นหอม เจาหนาท่ีธุรการ 3805 

6 น.ส.รุจาภา  กาญจนกันติการ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปและการเงิน 3746 

7 น.ส.ธัญญามาศ  คําสูง นักวิชาการเงินและบัญช ี 3804 

8 นายธนัตถ  จันทวาท นักประชาสัมพันธ 3746 

9 นายสรวศิ  เจ็งสวัสดิ ์ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3804 

    

    

ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม (Center for Philanthropy and Civil Society) 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 15 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

โทรสาร : 0-2374-7399 

อีเมล (หนวยงาน) cpcs@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 รศ.ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ ประธาน 3501 

2 ผศ.ดร.จิรวรรณ  ภักดีบุตร กรรมการ 3502 

3 ดร.กนกกาญจน  อนุแกนทราย ผูอํานวยการ 3284 

4 นางรชันี  มณีโรจน หัวหนางานบริหารท่ัวไป 3285 

5 น.ส.สตพร  มุทาพร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3501 

6 นางดาราวัลย  มวงนอย เจาหนาท่ีการเงิน 3503 

7 น.ส.แกวตา  เยือกเย็น เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3503 

8 นายคณิศร  ทับทิม นักวิจัย 3504 

9 นายรัตนชัย  นาคปานเสือ นักวิจัย 3504 

10 นายศักรินทร  เสารพูน ผูชวยนักวิจัย 3505 
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ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" (NIDA Poll) 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 1-3 อาคารเสรีไทย 

โทรสาร : 0-2727-3595 0-2727-3029     มือถือหนวยงาน 086-321-9052 

อีเมล (หนวยงาน) nida_poll@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 ผศ.ดร.สุวิชา  เปาอารีย ผูอํานวยการ 3594 

2 น.ส.รุงทิพย  ศิริปน ท่ีปรึกษา  

3 น.ส.กัลยา  มะโนนึก รองผูอํานวยการ 3617 

    

ฝายโพลสาธารณะ 

4 นายภาณุมาศ  ทองชะนะ ผูชวยผูอํานวยการ ฝายโพลสาธารณะ 3028 

5 น.ส.เบญจวรรณ  ไชยคิรินทร นักประมวลผล 3596 

6 น.ส.ศศิวิมล  ทับทิม นักประมวลผล 3596 

    

ฝายธุรกิจโพล 

7 น.ส.พรนภา   หลาสอด ผูชวยผูอํานวยการ ฝายธุรกิจโพล 3103 

8 น.ส.วรลักษณ  พุมพวง ผูบริหารโครงการ 3618 

9 น.ส.ตติยา  ปฐยาวัต ผูบริหารโครงการ 3618 

10 วาท่ีรอยตรีหญิง อัมพิกา  เบาพรม ผูบริหารโครงการ 3618 

11 น.ส.วราภรณ  พลเยี่ยม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3242 

    

ฝายพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ 

12 น.ส.วภิาวี  กลั่นเจริญ นักสถิติ 3208 

13 น.ส.เบญจวรรณ  บูชา นักตรวจสอบและควบคุมคุณภาพขอมูล 3590 

14 นายกิตติภัทร  วัฒนาภรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร 3590 

    

สํานักงานเลขานุการ 

15 น.ส.วรฎัฐา  ชวงจั่น หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 3594 

16 น.ส.นิพัทธา  บุญมี เจาหนาท่ีการเงิน 3151 

17 นายพรหมศิริ ลิ่มตอ เจาหนาท่ีบัญชแีละพัสดุ 3269 

18 นายวงศกรณ  ออยที นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 3089 

19  นักประชาสัมพันธ 3089 

20  พนักงานสถานท่ี 3594 
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ศูนยศึกษาศึกษาการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sustainable Development and Sufficiency Economy Studies Center) 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 10 อาคารนราธิปพงษประพันธ 

โทรสาร : 0-2378-0425               มอืถือหนวยงาน 

อีเมล (หนวยงาน) SuDSESC@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 รศ.ดร.ณัฐฐา  วินิจนัยภาค ผูอํานวยการศูนย 3894 

2 ผศ.ดร.จุฬาภรณ  ขอบใจกลาง รองผูอํานวยการศูนย 3588 

3 น.ส.ธนัตถลักษณ  ม้ีเจริญ ผูจัดการศูนย 3647 

4 ดร.ปรียานุช  ธรรมปยา ท่ีปรึกษา 3647 

5 ดร.อัจฉรา  โยมสินธุ นักวิจัย 3645 

5 นายธฤษณุ  เมธาวุฒิสกุล นักวิจัย 3646 

7 น.ส.กิดากร  มากประเสริฐ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3606 

8 น.ส.วมิลพันธุ  ถาวรประเสริฐ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3645 

9 นายภูริทัต  เผาภูร ี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3607 

    

    

    

    

ศูนยคลังปญญาและสารสนเทศ  

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 20 อาคารนวมินทราธิราช 

โทรสาร :                                        มอืถือหนวยงาน 

อีเมล (หนวยงาน)               @nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 ผศ.ดร.ปรีชา  วจิิตรธรรมรส ผูอํานวยการ 3564 

2 น.ส.ไพลิน  เชื้อหยก ผูจัดการ 3564 

3 นายวศิน  แกวชาญคา เจาหนาท่ีวิเคราะหขอมูล 3565 

4 นายดนุพล  ทองคํา เจาหนาท่ีวิเคราะหขอมูล 3565 

5 นายณัฐพล  ลิขิตลิ้มปรีชา เจาหนาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 3565 
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ศูนยประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 20 อาคารนวมินทราธิราช 

โทรสาร :                                        มอืถือหนวยงาน  093 261 1445 

อีเมล (หนวยงาน) ecnida@gmail.com, nidaec@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 ผศ.ดร.ปนันดา  จันทรสุกรี ผูอํานวยการศูนย 3325 

2 น.ส.รุงทิพย  ศิริปน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 3025 

3 น.ส.ชุติมาภรณ  คาขาย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3315 

4 น.ส.อธิญาพรรณ  ศรีบุญขํา เจาหนาท่ีบริหารงานทัวไป 3313 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ชมรมบุคลากรอาวุโส 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 5 อาคารชุบ กาญจนประกร 

โทรสาร : 0-2377-7555 

 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ไพบูลย  ชางเรียน ประธานชมรม 3451 

2 นายเลขา  วัลไพจิตร รองประธานชมรม 3455 

3 นางอรามศรี  กําปนทอง   3455 

4 นางมลฤดี  พวงเงิน   3455 

5 นางราชนี  แผวประยูร   3455 

6 น.ส.มานิดา  อรรถเจตน   3455 

7 ผศ.เพียงใจ  บัณฑุรัตน   3455 
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สมาคมนักศึกษาเกา สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ  

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 1 อาคารนวมินทราธิราช 

โทรสาร : 0-2375-4375 

อีเมล (หนวยงาน) nida_alumni@nida.ac.th  เว็บไซต www.nidaalumni@nida.ac.th 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 นายดุสิต  ปยะทัต นายกสมาคมฯ 3342 

2 ดร.ประดิษฐ  กิตติฤดีกุล เลขาธิการสมาคมฯ 3342 

3 นางณัฐกมลล  กุลโลหะมงคล เจาหนาท่ีสมาคมฯ 3342 

4 น.ส.ธาริดา  ปรียธนากุล  เจาหนาท่ีกาชาดนิดา 3288 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด (NIDA Saving Cooperative Ltd.) 

สถานท่ีตั้ง :  ช้ัน 1 อาคารนวมินทราธิราช 

โทรสาร : 0-2375-7568 

อีเมล (หนวยงาน) coopnida@gmail.com 

ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 
โทรศัพทภายใน 

0-2727 

1 นางสุทัศนีย  มณฑรัตน ผูจัดการ 3510 

2 นางธนาภรณ  เข็มศาสตรา เจาหนาท่ีสินเชื่อ 3512 

3 น.ส.สุรชันา  ศรีเย็น เจาหนาท่ีรับ-จาย 1 3508 

4 นายจักรพันธ  รจนัย เจาหนาท่ีรับ-จาย 2 3508 

5 น.ส.มงคลทิพย  ขําประสงค เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานบริการ 3509 

6 นายชนะกานต  สระแกว เจาหนาท่ีบัญช ี 3513 

7 นางสาลี่  เหมือนแสง พนักงานบริการ 3511 
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รานคาภายในสถาบัน 

ลําดับ รายช่ือรานคา 
โทรศัพทภายใน 

02-727 

มือถือ/ 

สายตรง 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 3724  

2 รานกาแฟ Care coffee ชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช  092-376-1092 

3 รานเอสแอนดพีเบเกอรี่ (S&P BAKERY) ชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช  0-2377-0091 

4 รานกาแฟราบิกา ใกลประตูทางออก 3  -  

5 รานกาแฟราบิกา ใกลประตูทางออก 3  3720  

6 รานกาแฟ AmaZon ชั้น 1 อาคารบุญชนะ อัตถากร - 065-930-5806 

7 รานถายเอกสารพรรณวดี ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน 3517  

8 รานถายเอกสาร ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช  082-639-2249 

10 ราน NIDA Shop ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช 3610 089-105-5598 

11 รานอาหารใตอาคารจอดรถ 3514  

12 ท่ีทําการไปรษณียนิดา   02-377-0016 

13 กาชาดนิดา 3343, 3342 02-377-2100/ 

095-114-9465 

14 รานจิตรดา ชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช  089-221-1028 
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หมายเลขโทรศัพทสําคัญภายนอก 
 

โทรศัพทฉุกเฉิน  

แจงเหตุดวน-เหตุรายทุกชนิด 911, 191 

สถานีตํารวจนครบาลลาดพราว 0-2375-5405 

สถานีตํารวจนครบาลบึงกุม 0-2374-9700-4 

สถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก 0-2314-0696 

ศูนยดับเพลิงกรุงเทพมหานคร (แจงอัคคีภัย) 199 

หนวยแพทยกูชีพ กทม. 1555 

แจงเหตุราย  

กองปราบปราม 1195 

ตํารวจทางหลวง 1193 

สายดวนกรมทางหลวง 1586 

ตํารวจทองเท่ียว 1155 

ศูนยนเรนทร 1669 

ศูนยรับแจงอุบัติเหตุ 24 ชม.  

มูลนิธิรวมกตัญู 0-2751-0951-3 

ศูนยวิทยุกรุงธน 0-2451-7228-9 

ศูนยวิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ชม. 0-2226-4444-8 

ศูนยเอราวัณ กทม. (ศูนยรับแจงเหตุ) 1646 

ศูนยจราจรอุบัติเหตุ จส.100 1137 

สถานีวิทยุชุมชน รวมดวยชวยกัน (FM 96) 1677 

สถานีวิทยุ สวพ. 91 1644 

สายดวนสําหรับแจงเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค  

การไฟฟานครหลวง 1130 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 1129 

การประปานครหลวง 1125 

สายดวนติดตอหนวยงานราชการ  

ศูนยบริการภาครัฐเพ่ือประชาชน 1111 

วุฒิสภา 1102 

กรมศุลกากร 1164 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 1166 

ศูนยบริการขาวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา  1182 

สายดวนประกันภัย  1186 

สายดวนศาลปกครอง  1355 
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สํานักงานประกันสังคม  1506 

กรมการปกครอง สํานักทะเบียนราษฎร  1548 

ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  1567 

กระทรวงศึกษาธิการ  1579 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  1672 

ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา  1676 

กรมการจัดหางาน  1694 

กรมสรรพสามิต  1713 

กระทรวงวัฒนธรรม  1765 

สายดวนบริการคนหาเบอรโทรศัพท  

บริการสอบถามขอมูลโทรศัพท BUG  1113 

บริการคนหาเบอรโทรศัพท  TOT 1133 

บริการคนหาเบอรโทรศัพทสมุดหนาเหลือง  1188 

หนวยงานบริการอ่ืนๆ  

สํานักงานเขตบางกะป 0-2375-5574 

สํานักงานเขตบึงกุม 0-2374-6000 

สํานักงานเขตสะพานสูง 0-2372-2918 
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อีเมลอาจารยและบุคลากร (รายชื่อเรียงตามพยัญชนะ) 
 

รายช่ือ อีเมล คณะ/หนวยงาน 

ดร.กนกกาญจน  อนุแกนทราย Kanokkan.a@nida.ac.th ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม 

รศ.ดร.กนกกานต   แกวนุช 
Kanokkarn.k@nida.ac.th , 

kkaewnuch@gmail.com 

คณะการจัดการการทองเท่ียว 

รศ.ดร.กนกพร  นาคทับที kn.acct.nida@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.กนกพลอย  กิจเวช kanokploy.s@nida.ac.th กองบริการการศึกษา 

น.ส.กนกรัตน  เขียวงามดี kanokrat.j@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

นางกนกวรรณ  จันทร Kanokwan.c@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.กนกวรรณ  โพธิอ์รุณ Kanokwan.phoaroon@gmail.com คณะการจัดการการทองเท่ียว 

น.ส.กนกวรรณ  ยิ่งยงกิจมงคล kanokwan.khi@nida.ac.th สํานักงานตรวจสอบภายใน 

น.ส.กนกอร  ทับทอง kanok2nida@gmail.com สํานักสิริพัฒนา 

นางกมลฉัตร  ทองพรรณ patchara@nida.ac.th กองบริการการศึกษา 

น.ส.กมลชนก  งามวงษ kamonchanok.s@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

น.ส.กมลนาฎย  แซเลี่ยง Kamolnart.sae@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.กมลรัตน  สายนาค kamolr.s@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

น.ส.กมลวรรณ  ถ่ินหัวเตย kamonwan.t@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

น.ส.กมลวรรณ  เพ็ชรจูด kamolwan.pet@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

น.ส.กรองจิตร  สุขเก้ือ krongjit.s@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.กรัณฑรัตน  ประเสริฐธนากุล Karanrat.t@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นายกรีฑาพล  มะลิทอง kreethaphon.m@nida.ac.th กองกลาง 

นายกฤตภาส  โกศลทวิชากร phitchanakrit.k@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายกฤตย  บุญชนะวิวัฒน grit.b@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

อ.ดร.กฤษฎา  นิมมานันทน kridsda.nim@nida.ac.th; คณะบริหารธุรกิจ 

อ.ดร.กฤษฎากร  วองวุฒิกุล allerdings60@hotmail.com คณะนิติศาสตร 

นายกฤษณะ  หลอโลหพันธุ krisana@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

น.ส.กฤษณา  วงษไสว krissana.w@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

นางกวิตา  หวยหงษทอง vilai@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

ผศ.ดร.กษมา  สุวรรณรักษ kasama.suwanarak@gmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

น.ส.กสิมา  ค้ิวเจริญ kasima@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางกัญจนา ชัยไพบูลย chkanjana_2006@hotmail.com กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

น.ส.กัญญาภัทร  กสิวัฒน fono_66@hotmail.com กองกลาง 

น.ส.กัญปาณัสม  อนันตศรีโชต ิ jaja992@hotmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 
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นายกันตธีระ  ลิ้มวิวรรธนากุล kantheera@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.กันตยา  เชยกลิ่น Kantaya.k@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นางกัลญา  ชมวงษ laya_chomvong@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.กัลยา  มะโนนึก kanlaya.m@nida.ac.th ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 

ศ.ดร.กัลยาณี  เสนาส ุ kalaya.kk@gmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

น.ส.เนตรทราย  ทันเท่ียง Karnchita.t@nida.ac.th สํานักงานสภาสถาบัน 

รศ.ดร.กาญจนภา อมรัชกุล kamaruchkul@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นางกาญจนา  พุมพวง kanjana.p@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

น.ส.กาญจนา  วงศจันทร kanchana@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.กานติมา  ก้ิมเสง umapor.k@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ศ.ดร.กําพล  ปญญาโกเมศ k_panyago@yahoo.com คณะบริหารธุรกิจ 

ผศ.ดร.กําพล  แสวงบุญสถิต compol@outlook.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

น.ส.กิตติ์ชญาห   เพ็ชรสุข kittachaya.p@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

นายกิตตินันท  จงอารี kittinun_100@hotmail.com คณะนิติศาสตร 

น.ส.กิตติยา  กาญจนวงศ kittiya.k@nida.ac.th ศูนยบริการวิชาการ 

นายกิติศักดิ์  ผิวบางกูล Kitisak.p@nida.ac.th คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

รศ.ดร.กุลทิพย  ศาสตระรุจิ kullatip@gmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

นายเกงกาจ  จันทรโชติ kengkat.j@nida.ac.th สํานักสิริพัฒนา 

นายเกรียงไกร   จิตตชุม kraing008@yahoo.co.th คณะภาษาและการสื่อสาร 

ผศ.ดร.เกศกานดา  จตุรงคโชค ketkanda@hotmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

ผศ.ดร.เกศรา  สุกเพชร 
Kassara.s@nida.ac.th , 

Kassara70@gmail.com 

คณะการจัดการการทองเท่ียว 

รศ.ดร.เกษมศานต  โชติชาครพันธุ kasems.c@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

ผศ.ดร.เกียรติชัย  กาฬสินธุ kalasink@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

ผศ.ดร.เกียรติพร  อําไพ starboom14@hotmail.com คณะนิติศาสตร 

น.ส.แกวตา  เยือกเย็น Kaewta.p@nida.ac.th ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม 

รศ.ดร.โกเมน  จิรัญกุล jkonain@yahoo.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นายโกวิทย  ประดิษฐผล kowit.p@nida.ac.th กองบริการการศึกษา 

นายขจรศักดิ์  เพ็ชรหราย kajornsak898@gmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

น.ส.ขนิษฐา  เจริญผล Kanitta.c@nida.ac.th คณะการจัดการการทองเท่ียว 

นายขวัญ  ดีประเสริฐ kwan.d@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

ผศ.ดร.ขวัญจิรา   เสนา k_sena@hotmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

น.ส.ขวัญฤทัย  แกวจําปา kwanruthai.k@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นางขวัญศุลี  เชยชิด kwanna71@gmail.com กองคลังและพัสดุ 

นายขัตติพงศ  สทานสัตย kattiyapong@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.คณัสนันท  โชติประทีป Kanatsanan.cho@nida.ac.th คณะการจัดการการทองเท่ียว 

mailto:laya_chomvong@hotmail.com
mailto:kalaya.kk@gmail.com
mailto:Karnchita.t@nida.ac.th
mailto:kanjana.p@nida.ac.th
mailto:kanchana@nida.ac.th
mailto:umapor.k@nida.ac.th
mailto:compol@outlook.com
mailto:kittachaya.p@nida.ac.th
mailto:kittiya.k@nida.ac.th
mailto:Kitisak.p@nida.ac.th
mailto:kraing008@yahoo.co.th
mailto:ketkanda@hotmail.com
mailto:Kassara.s@nida.ac.th
mailto:Kassara.s@nida.ac.th
mailto:kasems.c@nida.ac.th
mailto:kalasink@gmail.com
mailto:jkonain@yahoo.com
mailto:kajornsak898@gmail.com
mailto:Kanitta.c@nida.ac.th
mailto:k_sena@hotmail.com
mailto:kwanna71@gmail.com
mailto:Kanatsanan.cho@nida.ac.th


67 | NIDA Telephone Book 

นายคณาธิศ  รตโนภาส kanatis.r@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายคณิต   เชิดชัยภูมิ kanika1328@hotmail.com สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นางคณิตตา บุญนาค kbunnark@live.com สํานักวิจัย 

นางคณิตา  แสงเรือง kanitra.p@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายคณิศร  ทับทิม Kanisorn.t@nida.ac.th ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม 

น.ส.เครือวัลย  อันงาม jery1983@hotmail.com กองคลังและพัสดุ 

น.ส.แคทธารียา  บินฮายีอาลี kat_15_on@hotmail.com สํานักสิริพัฒนา 

อ.ดร.ฆริกา  คันธา karika.kun@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

รศ.ดร.จงสวัสดิ์  จงวัฒนผล jong_tn@hotmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

นายจตุรงค  จิตตชุม Jaturong.J@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.จรรพร  แหลมหลกั wanlapa.lea@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

นายจรัญ  อัมพุธ jarun.amp@nida.ac.th กองกลาง 

นายจรัส  กวางษี jaras.k@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นางจรีพร  แกวสุขศรี chompoo49@hotmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

ผศ.ดร.จเร  สิงหโกวินท jaraysinghakowinta@gmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

นายจักรพงษ พรหมรุง jakkrapong.pro@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

นายจักรพันธ  รจนัย Jakkarpun.rod@nida.ac.th สหกรณออมทรัพย สพบ. 

ผศ.ดร.จักรินทร  ศุขหมอก jugkarin@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.จันจุรา  ทาวยศ janjura.jam@gmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

น.ส.จันทรเพ็ญ  บุญยงค junpen.boo@nida.ac.th วิทยาลัยนานาชาต ิ

รศ.ดร.จันทรานุช  มหากาญจนะ chandranuj@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นางจารุพร  อัศวะภูมิ Jaruporn.a@nida.ac.th คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

รศ.ดร.จําลอง  โพธิ์บุญ chamlong@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

นางจําลักษณ  เก้ือสกุล mai.nida@hotmail.com สํานักสิริพัฒนา 

นางจิดาภา  สนามทอง jidapa_s@hotmail.com สํานักสิริพัฒนา 

น.ส.จิตติมา เดียงไธสง auapollo@hotmail.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

รศ.ดร.จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ sjitrapo@yahoo.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

น.ส.จินดา  ตั้งวิเศษกุล jinda.t@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

รศ.ดร.จินดาลักษณ  วัฒนสินธุ chindala@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.จินตนา  นิลสดใส ging.nil4546@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.จินตนา  พงษก่ี annympa25@gmail.com กองคลังและพัสดุ 

นางจินตนาพร  วิชัยดิษฐ koi_jinjinnii@hotmail.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

ศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร chira123@gmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ผศ.ดร.จิรวรรณ  ภักดีบุตร Chirawan@nida.ac.th ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม 

ผศ.ดร.มล.จิราภา   อาภากร jirapaa@hotmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

ศ.ดร.จิราวัลย   จิตรถเวช Jirawan@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 
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รศ.ดร.จุฑาพรรธ   ผดุงชีวิต judhaphan@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

รศ.ดร.จุฑามาศ  แกวพิจิตร kaewpijit@gmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

น.ส.จุฑามาศ  อินิจา chutamat.ini@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

ผศ.ดร.จุฑารัตน  ชมพันธุ chutarat.c@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

น.ส.จุฑารัตน  อุดมศักดิ์ jutharat.boo@nida.ac.th กองกลาง 

รศ.ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ juree@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นายจุลภพ  จิตตชุม julapop.jit@nida.ac.th กองกลาง 

ผศ.ดร.จุฬาภรณ ขอบใจกลาง chulaporn.kobjaiklang@gmail.com ศูนยอาเซียนและเอเชียศึกษา  

ผศ.ดร.เจริญชัย  เอกมาไพศาล 
Charoenchai.a@nida.ac.th , 

roenbkk@gmail.com  

คณะการจัดการการทองเท่ียว 

อ.ใจชนก ภาคอัต jaichanok206@yahoo.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

นายฉัตรชัย  สุริยะยานนท chatchai_55@hotmail.com สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นางเฉลา  ไชยศิรินทร chalow@as.nida.ac.th   คณะสถิติประยุกต 

นางชฎาพร  โพธิ์ถาวร chadap.p@nida.ac.th กองแผนงาน 

นายชนะชัย  ขําตนวงศ banhunsa_50@hotmail.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นางชนัญญา  สารใจคํา chanunya.n@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

น.ส.ชนาภัทร  บุญเกิด chanapat.b@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

นางชนิดา  เล็บครุฑ chanida.l@nida.ac.th  คณะบริหารการพัฒนาสิง่แวดลอม 

นางชนิดา  เวชชานุเคราะห chanida@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.ชนิดา จันทรุจิรากร chanida.c@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.ชนิษฐา  ทิพยมนตรี chanid.t@nida.ac.th สํานักงานตรวจสอบภายใน 

นางชลธิชา  สายศิลา chonthi@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.ชลาริน  บญุยะกร boonyakorn.c@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

นางชลาลัย  สวรรค sudseewong@hotmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

น.ส.ชอผกา  วงษไทย chorpa.w@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

รศ.ดร.ชัยยุทธ  ชโินกุล chaiyuth@nida.ac.th คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ผศ.ดร.ชัยรัช  หิรัญยะวะสิต chairat.online@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

นายชัยศิริ  แซโงว deawthone@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

นายชาญณรงค  ดวงทอง channarong.dua@nida.ac.th กองกลาง 

นายชาญยุทธ  แสงแกว chanyut@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม cn2497@hotmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

นายชานนทร  ปกษี chanonpaksee@hotmail.com กองคลังและพัสดุ 

น.ส.ชานิสรา  หอมหยก chanidsara.hom@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

น.ส.ชิดใจ  สิงหพงษ chitjai.s@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นายชิดชัย  บุตแสง chidchai@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

mailto:kaewpijit@gmail.com
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น.ส.ชุกรียะห  หะยีสะอะ sukriyah25@gmail.com 

 
น.ส.ชุติมณฑ  สุนทรชื่น puk.fueng@hotmail.com กองบริการการศึกษา 

นางชุติมา  วงศวิวัฒน chutimawong@yahoo.com สํานักสิริพัฒนา 

รศ.ดร.ชุติสันต   เกิดวิบูลยเวช dr-chutisant@hotmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

ผศ.ดร.โชคชัย  สุเวชวัฒนกุล 
Chokechai.s@nida.ac.th 

,dr.choke@yahoo.com 

คณะการจัดการการทองเท่ียว 

นายซุลกุฟลี เจะบู sulkuflee.jeh@nida.ac.th กองกลาง 

ผศ.ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ suntapun@yahoo.com คณะนิติศาสตร 

น.ส.ญาณิศา  อินทร yanisa.int@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

น.ส.ธิญาดา  จิตรมาตร yada.c@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

นายฐาปนัท  ภูกิตติพันธ tapanat.puk@nida.ac.th กองบริการการศึกษา 

น.ส.ฐิติกานต  ปานเนตรแกว titikant2508@gmail.com กองบริการการศึกษา 

น.ส.ฐิติภรณ  พันธุประภา thitiporn.p@nida.ac.th กองแผนงาน 

ผศ.ดร.ฐิติรัตน   ศิริบวรรัตนกุล thitirat@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.ณฐรัชต  ตันติวสิฐพล Natharach.t@nida.ac.th คณะการจัดการการทองเท่ียว 

ผศ.ดร.ณดา  จันทรสม nada5858@gmail.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

ผศ.ดร.ณพงศ  นพเกตุ napong.nop@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

น.ส.ณวัณยกาญจน  พวงสมบัติ nawankan.p@nida.ac.th กองบริการการศึกษา 

นายณัชภพ  อินทะเนตร nutchapob.int@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

นายณัฏฐกิตติ์  สุขจันทร patch.s@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.ณัฏฐนันทน  สิทธิพงษ natthanan.s@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

น.ส.ณัฏฐยาน  จารียานุกูล bowling.jareeya@gmail.com คณะนิติศาสตร 

น.ส.ณัฏฐิดา  สุภาพงษ s_nattida@yahoo.com คณะนิติศาสตร 

นายณัฐ  ดีรโจซูโบรโต nut.d@nida.ac.th กองแผนงาน 

นางณัฐกมลล  กุลโลหะมงคล natkamon9860@gmail.com กองงานผูบริหาร 

รศ.ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร miggenterprise@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นายณัฐกิจ  ฉัตรชัยกิจขจร Nattakit.c@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.ณัฐชนันท  นชุนารถ nachanann@yahoo.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.ณัฐชา  แซงวงศ natcha.s@nida.ac.th กองแผนงาน 

รศ.ดร.ณัฐฐา  วินิจนัยภาค nattha@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.ณัฐนันท เส็งผล nutthanun.sen@nida.ac.th กองแผนงาน 

น.ส.ณัฐพร  คลังนุช nattaporn.nat1408@gmail. com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

นายณัฐพรรษ  เมตตาสัตย lek7978@yahoo.com คณะบริหารธุรกิจ 

นายณัฐภัทร  ดีทองออน natthaphat.d@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

นายณัฐภัทร  มีกิริยา pump.nida@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  เจนวิทยาโรจน nattawut1999@hotmail.com คณะบริหารธุรกิจ 
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นายณัฐเศรษฐ  ศักดิ์ศุภนรา natthasath.sak@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.ณัฐินี  กล่ําผลปลูก knathinee@hotmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

นางณัตติยา  บุดดา nattiya@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

น.ส.ณิญา  ศิญาพัทธ anchana.noy@hotmail.com กองบริการการศึกษา 

รศ.ดร.ดนยพฤทธ  ไกรฤทธิ์ donya.nida@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

นายดนุพล  ทองคํา danupol.tho@nida.ac.th ศูนยคลังปญญาและสารสนเทศ  

นายดนุพล  รื่นสุข dunupol.r@nida.ac.th กองกลาง 

รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน  เจริญ danuvasin@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

รศ.ดร.ดนุวัศ  สาคริก danuwas.nida@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

ศ.ดวงเดือน  พันธุมนาวิน db719nida@yahoo.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

น.ส.ดวงมณี  พรมวิหาร annnida2012@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.ดวงรัชน ี เต็งสกุล duangratcha.ten@nida.ac.th สํานักวิจัย 

นางดารารัตน  มะหะหมัด dara_kang@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

ผศ.ดร.ดารารัตน  อานันทนะสุวงศ dararatt.nida@gmail.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นางดาราวัลย  มวงนอย Darawan.m@nida.ac.th ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม 

น.ส.ดารินทร  สุขแกว darin.s@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผศ.ดร.ดาวิษา  ศรีธัญรัตน dawisa.s@gmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ศ.ดร.ดิเรก  ปทมสิริวัฒน direk.p@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

ศ.ดร.ดุจเดือน  พันธุมนาวิน db719nida@yahoo.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

น.ส.ดุษฎี  กองเพ่ิมพูล dussadee@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

รศ.ดร.เดือนเพ็ญ   ธีรวรรณวิวัฒน duanpen@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

ผศ.ดร.ติญทรรศน  ประทีปพรณรงค dhiyathad.pra@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

ผศ.ดร.เตวิช  เสวตไอยาราม sawetaiyaramtewich@gmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

ผศ.ดร.แตงออน  ม่ันใจตน tangon@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

ผศ.ดร.ทองใหญ  อัยยะวรากูล arpakmol@yahoo.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นายทะนันชัย  มีสุข thananch@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.ทับทิม  ผลไพบูลย tubtim.nida@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.ทัศนีย  ทองคํา tus_nida@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.ทัศนีย  เพชรสีชวง tasanee@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.ดร.ทัศนีย  สติมานนท ttonganupong@gmail.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

น.ส.ทัศนีย  อาจพงษา tassanee.art@nida.ac.th ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 

นางทัศนีย  อาดํา tassanee.a@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

น.ส.ทิพยภมร  ศรีของชาติ thippamorn.sri@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

น.ส.ทิพวรรณ  แมนสํารวจการ tippaw.m@nida.ac.th กองแผนงาน 

ศ.ดร.ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน tippawan@hyperhub.net คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นายเทวา  ทองเกลี้ยง tewa.t@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 
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น.ส.เทวี  นอยทรง Noyshong_t@hotmail.com  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

รศ.ดร.เทิดชาย  ชวยบํารุง 
Therdchai.c@nida.ac.th, 

tedchoibamroong@hotmail.com 

คณะการจัดการการทองเท่ียว 

อ.ดร.ธนชาตย  ฤทธิ์บํารุง thanachart@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นายธนภณริทธิ์  ธนภัทรเศวตโชต ิ thanaponnar.tha@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

นายธนวรรธน วรรณธนะเดชาธร Thanawat.wan@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

ผศ.ดร.ธนาสัย   สุคนธพันธุ tanasai@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.ธรณธันย  คะริบรมัย mesareemk@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

นายธรรมนูญ  ดาณีสมัน thammanum.dan@nida.ac.th กองกลาง 

นายธฤษณุ แสงจันทร thidsanu1984@gmail.com ศูนยอาเซียนและเอเชียศึกษา  

นายธวัชชัย  กาวรรณ tawat@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ tawatc.s@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

นางธัชตวัน  อนันตกูล thattawan_an@hotmail.com สํานักสิริพัฒนา 

นายธัชพงศพัฒน  สีหะนาม osos_9009@hotmail.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

รศ.ดร.ธัชวรรณ  กนิษฐพงศ btk00@hotmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.ธัญญธร  อุนอนุโลม thunyathorn2017@gmail.com สํานักสิริพัฒนา 

น.ส.ธัญญาภรณ  สุจริตวรางกูร tunya.s@hotmail.com กองงานผูบริหาร 

ผศ.ดร.ธัญรัตน  อมรเพชรกุล bamandbam@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

นางธัญวรัตม  การสมโชค thunvarat.k@gmail.com กองบริการการศึกษา 

น.ส.ธันยชนก  จันทรรุงเรอืง unfortunate_time@hotmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

อ.ดร.ธันยานี  โพธิสาร thunyanee@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

นายธันวา  กาญจนพันธุ thanwa.k@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.ธารณา  ธารภัคทองกุล tharana.tha@nida.ac.th วิทยาลัยนานาชาต ิ

น.ส.ธาราทิพย  ชื่นเพ็ง tharatip.c@hotmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

นายธํามรงค  ผานพินิจ thamronkphan@yahoo.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

น.ส.ธิดารัตน  แซหย ี tidarat.s@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นายธีรกุล   สนสําราญ thirak.s@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นายธีระเทพ  ดียิ่ง kolovekate@hotmail.com กองบริการการศึกษา 

ศ.ดร.ธีระพงษ  วิกิตเศรษฐ thiraphongv@yahoo.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นายธีระยุทธ  ยอดล้ํา soodyodsood@gmail.com สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นายนครินทร  ขําประสิทธิ์ nakarin.khu@nida.ac.th สํานักงานตรวจสอบภายใน 

น.ส.นงคราญ  โสมาบุตร nongkr.s@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

น.ส.นฐพร  พุฒเจริญ nutporn@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นายนนทวัตร  ผาติเสนะ nontawat.pha@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นางนพมาศ  รุงปรีดา tom_86_ja@hotmail.com กองบริการการศึกษา 

นางนพวัลย  สมไกรสีห noppawan.k@nida.ac.th สํานักสิริพัฒนา 
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น.ส.นภา   หาสุชล napahahaha@gmail.com วิทยาลัยนานาชาต ิ

นางนภาลัย  นรนิทรกุล bua1909@gmail.com สํานักสิริพัฒนา 

น.ส.นภาวงษ  แกวใจใหญ napavong.k@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

น.ส.นภาวีร  บญุจันทร boonchan@hotmail.com กองบริการการศึกษา 

น.ส.นรพรรณ  หลงเจริญ yoko_hugzy@hotmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

น.ส.นรมน  นาคสุรีย naramon.n@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

นายนรากร  อยูสุข narakorn.yoo@nida.ac.th กองกลาง 

อ.นราทิพย   ทับเท่ียง naratiptt@yahoo.com คณะบริหารธุรกิจ 

นายนราธิป  กระจาง narathip.k@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

น.ส.นราวรรณ   พลทรัพย narawan@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

รศ.ดร.นรีนุช  ดํารงชัย pomme109@hotmail.com 

 
รศ.นเรศร  เกษะประกร nares.k19@gmail.com คณะนิติศาสตร 

น.ส.นฤมล  เกิดผล narumo.k@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

นางนวนจันทร  หัสดง nuan.h@nida.ac.th คณะภาษาและการสื่อสาร 

ผศ.ดร.นวลนดา  สงวนวงษทอง  using7@gmail.com คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

น.ส.นัฐมาศ  พูลเอียด natamat.poo@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

น.ส.นันทธภร   ศิริโวหาร nuntha.s@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.นันทนภัส  อุนนิ่ม yupawa@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.นันทนา  นวลชวย nantana.n@nida.ac.th ศูนยบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นันทา  สูรักษา nanta.soo@gmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

นางนันทิยา  ศรีสองเมือง nunti.l@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.นันทิยา  สีมาพันธ nuntiyaecon@hotmail.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นางนัยนา  กรุดนาค naiyana_nida@yahoo.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

นางนัยนา  กาญจนพันธุ naiya.ch@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.นัยนา  มะหะหมัด naiyana.m@nida.ac.th กองกลาง 

นายนิคม  สุวรรณปกษ nikom.s@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.นิชนันท  พิชัยเงาะ nichanun.yp@gmail.com สํานักวิจัย 

น.ส.นิตยา  ชูแกว nittaya@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นางนิตยา  บุตรส ี nittaya.bur@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

นางนิตยา  พะวงษ nitta.p@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

ศ.ดร.นิตยา  วงศธาดา nittaya@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.นิติกร  พงษไพบูลย nitikorn.pon@nida.ac.th กองแผนงาน 

นายนิทัศน  สุทธิรักษ nithat.s@nida.ac.th กองบริการการศึกษา 

นางนิธิดา  วันชัยนาวิน nitida.wan@nida.ac.th กองแผนงาน 

ผศ.ดร.นธิินันท   ธรรมากรนนท nithinan@as.nida.ac.th  คณะสถิติประยุกต 

น.ส.นิพัทธา  บุญมี nipatta.b@nida.ac.th ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 
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น.ส.นิภา  ชุมสุข nipa@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

น.ส.นิภาวรรณ  กลิ่นหอม nipawan.gli@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.นิภาวรรณ  วังคะวิง phuek@hotmail.com กองงานผูบริหาร 

ผศ.ดร.นิรมล  อริยอาภากมล arpakmol@yahoo.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นางนิลาวัลย  เติมผล nilawan@as.nida.ac.th กองบริการการศึกษา 

นายนิวัฒนชยั  ประเสริฐธนากุล Niwatchai.p@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.นิศารัตน  ฮีมินกูล nisarat.at687@gmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ศ.ดร.นิสดารก  เวชยานนท nisada.nida@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.เนตรณัฏฐ  ธีรัตมอังกูร netnutp@gmail.com สํานักสิริพัฒนา 

อ.บงกช  เจนจรัสสกุล b.jenjarrussakul@gmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ bsingka@yahoo.com คณะนิติศาสตร 

รศ.ดร.บังอร  โสฬส bnsorod@yahoo.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

นางบานเย็น  ปานมาก banyean@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นายบุญชนะ  เมฆโต boonchana@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นายบุญชวย  ทองอาภรณ boonchoay.tho@nida.ac.th กองกลาง 

รศ.ดร.บุญชัย  หงสจาร ุ donya.nida@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

นายบุญมา  วาไธสง boonma.wat@nida.ac.th กองกลาง 

นายบุญฤทธิ์  จันทรลา boonyarit.chu@nida.ac.th กองกลาง 

นายบุญเลิศ  ชะอัมพร boonlert.nida@gmail.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

รศ.ดร.บุญอนันต  พินัยทรัพย boon@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.บุศราคัม  หม่ืนทอง busarakam.mue@nida.ac.th คณะภาษาและการสื่อสาร 

นางบษุกร  แกวพิทักษคุณ budsaka@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

ผศ.ดร.บุษกร  วัชรศรีโรจน Ms_budsakorn@yahoo.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

นางบุษกร  อนันทสุข don2894@hotmail.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

น.ส.บุษญมาส  ศานติรัตน busaya.s@gmail.com สํานักวิจัย 

ศ.ดร.บุษยา  วีรกุล busaya@nida.ac.th คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

น.ส.บุษราภรณ  ชางเจริญ busaraporn708@gmail.com สํานักสิริพัฒนา 

ผศ.ดร.บุหงา  ชัยสุวรรณ bcjaosiwam@hotmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

น.ส.เบญจพร  พิศเพ็ง benchaporn.pit@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

น.ส.เบญจพร  อ้ันทอง nuengnb@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.เบญจภรณ  พรมกูล benja_nida@hotmail.com สํานักสิริพัฒนา 

น.ส.เบญจวรรณ  ไชยคิรินทร benjawan.c@hotmail.com ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 

น.ส.เบญจวรรณ  วรนาถสกุล benjawan.w@nida.ac.th สํานักวิจัย 

น.ส.เบญจาภา  มาตรหมาย benchapa.m@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

นายปฏิพัฒน  อัครศรีเรือง bosco.ptp@gmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

น.ส.ปทุมวดี  โลศิร ิ patumvadee.losiri@gmail.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
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น.ส.ปนัตตา  แกวเศษ panatt.k@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

ดร.ปนันดา  จันทรสุกรี pananda.nida@yahoo.com สํานักวิจัย 

นายปภาณภณ   ปภังกรภรูินท paphaphon.p@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

นายปรเมศวร  จิตรมาตร paramate.j@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

รศ.ดร.ประดิษฐ  วรรณรตัน pradit@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

ผศ.ดร.ประดิษฐ  วิธิศุภกร praditw@hotmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

รศ.ดร.ประทุม  ฤกษกลาง toommonsa@gmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

นางประทุมวดี  ฉายแกว Pratumvadee_pla@hotmail.com สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

รศ.ดร.ประพนธ  สหพัฒนา prapon.s@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

อ.ดร.ประพิน  นุขเปยม kookkoei@gmail.com คณะนิติศาสตร 

นางประไพพร  วิริยะกิจสนุทร prapai.c@nida.ac.th กองแผนงาน 

น.ส.ประภัตรา  ปกกัดตัง prapattra@nida.ac.th คณะนิติศาสตร 

น.ส.ประภัสสร  ประทุมนอก prapa.pr@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

น.ส.ประภาพรรณ  มานิตสภุวงษ praphaphan@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รศ.ดร.ประสพโชค  ม่ังสวัสดิ์ mongsawad@yahoo.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นางปราณี  นิยมสุข pran221@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นายปราโมช  ชางเจริญ pramoj.c@nida.ac.th กองบริการการศึกษา 

ผศ.ดร.ปราโมทย   ก่ัวเจริญ pramote@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

ผศ.ดร.ปราโมทย   ลือนาม pramote@nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นายปริญญา  สิทธิโรจน parinya.sit@nida.ac.th กองแผนงาน 

รศ.ดร.ปริยดา  สุขเจริญสิน spariyada@yahoo.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

ผศ.ดร.ปรีชา   วิจิตรธรรมรส preecha@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.ปรียาภรณ  โกฎิตระกูล preeyaporn.kot@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นางปรียาภรณ  ครุฑใจแผว preeya.k@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

น.ส.ปวีณา  กลิ่นหอม paveena.g@nida.ac.th ศูนยบริการวิชาการ 

น.ส.ปญชลี  เรืองสมุทร panchalee.rue@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.ปทมา   หมัดนุรักษ Pattama_nida@hotmail.com สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.ปทมา  ภูสําล ี pattama-p2011@hotmail.com กองบริการการศึกษา 

น.ส.ปทมาภรณ  วะชุม pattie.nida@gmail.com คณะนิติศาสตร 

น.ส.ปาริชาติ  บอคํา n_Plovely@hotmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

น.ส.ปยฉัตร  มาแกว bellnaka.photmail.com คณะนิติศาสตร 

น.ส.ปยวรรณ  ไตรพรม Piyawan.tra@nida.ac.th คณะการจัดการการทองเท่ียว 

ผศ.ดร.ปยะ  งามเจริญมงคล dr.piya.n@hotmail.com  คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.ไปรยาพร  จําแนกสาร priyaporn_jam@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.ผกาวรรณ  แกวทับทิม phakaw.k@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

วาท่ี ร.ต.ผดุงศักดิ์  หลาบสุภา Phadungsak.l@nida.ac.th กองกลาง 
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ศ.ดร.ผลิน  ภูจรูญ dr.palin@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

ผศ.ดร.พงษเทพ  จันทสุวรรณ pongthepchan@gmail.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

นายพนมกร  ขุนออน panomkon.khu@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

นางพนารัตน  แสงแกว panara.t@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

นางพนิดา  คําแสน panida@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.พรทิพย  ตั้งสันติถาวร porntip.t@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.พรนภา   หลาสอด pornnapa.las@nida.ac.th ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 

รศ.ดร.พรพรรณ ประจักษเนตร pornpun2@hotmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

นายพรพรหม  ทองเกลี้ยง pornprom.tho@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

นายพรพรหมณ  สุขเหลือ pondprom.suk@nida.ac.th กองกลาง 

รศ.ดร.พรเพ็ญ  วรสิทธา pornpen_econ@yahoo.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นางพรรณทณี  สกลพฤกษ pantan.s@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นางพรศรา  เอ่ียมเสริม pornsara.l@nida.ac.th กองกลาง 

นายพรหมศิริ ลิ่มตอ promsiri.lim@nida.ac.th ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 

ศ.ดร.พลภัทร  บุราคม ponlapat.b@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

รศ.ดร.พลอย  สืบวิเศษ ploystar@yahoo.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

ดร.พลาพรรณ คําพรรณ palapan2000@yahoo.com สํานักวิจัย 

น.ส.พวงผกา  ศรีระษา Poung601ja@gmail.com สํานักสิริพัฒนา 

รศ.พัชนี  เชยจรรยา patchaneec@hotmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

ผศ.ดร.พัชรวรรณ  นชุประยูร nuchprayool@gmail.com คณะนิติศาสตร 

น.ส.พัชราพรรณ  เปรมมณี pat_reg.nida@hotmail.com กองบริการการศึกษา 

น.ส.พัชรินทร  แกวใจใหญ patcharin.k@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

อ.ดร.พัชรินรุจา  จันทโรนานนท patcharinruja@gmail.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

น.ส.พัชรี  ปานแกว patcharee.pan@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางพัชรี  ภาคภูมิ eaw.phoom@gmail.com กองบริการการศึกษา 

รศ.ดร.พัทรียา  หลักเพ็ชร 
Patthareeya.l@nida.ac.th , 

dr.patthareeya@yahoo.co 

คณะการจัดการการทองเท่ียว 

น.ส.พันทิวา  แกวสวัสดิ ์ sipporn@hotmail.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

รศ.ดร.พาชิตชนัต  ศิริพานิช siripanich52@gmail.com คณะสถิติประยุกต 

รศ.ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต asophichai@gmail.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

น.ส.พิณทิพย  โชคชัยพัฒนา pinthip.cho@nida.ac.th ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 

นายพิบูลยเขต  พันธวรินชัย putwarin.p@nida.ac.th กองบริการการศึกษา 

น.ส.พิมพจุฑา  วราทรัพย pimjuta.va@gmail.com ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 

น.ส.พิมพธีมา  ผลิศักดิ์ phimthima@hotmail.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นางพิมล  พูลเพ่ิม pimon_pp@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

ศ.ดร.พิริยะ  ผลพิรุฬห pholphir@hotmail.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
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นางพิริยา  วชิรานุภาพ piriya_nida@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.พิไลวรรณ  เจนดง pilaiw.j@nida.ac.th คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ผศ.ดร.พีรยุทธ  เจริญสุขมงคล peerayuth@outlook.com วิทยาลัยนานาชาต ิ

นายพีระศักดิ์  จิ้วตั้น mike.peerasak@gmail.com สํานักวิจัย 

น.ส.พุทธชาติ  อากาศภา puttac.a@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

นายพุทธศาสน  ยศกลาง Buddhasat.y@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.พูนทรัพย  ระวังกุล poonsup@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

น.ส.เพไนย  โชคชัยพัฒนา penai.cho@nida.ac.th สํานักงานตรวจสอบภายใน 

น.ส.แพงศรี  วงศสอน phaengsri.w@nida.ac.th กองแผนงาน 

ผศ.ดร.ไพฑูรย  มนตพานทอง 
Paithoon.mon@nida.ac.th , 

mpaithoon@hotmail.com 

คณะการจัดการการทองเท่ียว 

รศ.ดร.ไพบูลย     ภูริเวทย puriveth@outlook.com วิทยาลัยนานาชาต ิ

พลเอกไพบูลย  กาญจนพิบูลย paiboon_kan@yahoo.co.th กองงานผูบริหาร 

รศ.ดร.ไพบูลย  เสรีวิวัฒนา paiboon43@hotmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

นายไพรฑูรย  มีแดนไผ phaithoon.mee@nida.ac.th กองกลาง 

นางไพรินทร  บุญเกิด lilly_2725@hotmail.com กองบริการการศึกษา 

นายไพโรจน  ชูทอง pairot.s@nida.ac.th กองกลาง 

รศ.ดร.ไพโรจน  ภัทรนรากุล pairote@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นายไพลอต  คําแสน pailot.k@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.ไพลิน  เชื้อหยก pailin.chu@nida.ac.th ศูนยคลังปญญาและสารสนเทศ  

น.ส.ภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร papatsorn.w@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

รศ.ดร.ภัคพงศ  พจนารถ pakpong.p@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

น.ส.ภัทรลดา  วรพันธ patlada.w@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

น.ส.ภัทรวดี  ศรีชมพู natdapuppy@yahoo.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

น.ส.ภัทรวรรณ  ทองเปลว phattarawan.t@nida.ac.th สํานักงานตรวจสอบภายใน 

ผศ.ภัทราวดี   ธนวงศสุวรรณ patrawadee@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.ภัทริน  วรเศรษฐมงคล pattarin.w@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

นายภาณุ  บุญมา phanu.b@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

น.ส.ภาณุภรณ  ทรัพยากร panuporn.sub@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

นายภาณุมาศ  ทองชะนะ james.nidapoll@gmail.com ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 

นายภาณุวัฒน  ภูมิศาสตร phanuw.p@nida.ac.th คณะภาษาและการสื่อสาร 

น.ส.ภารดี  เทพคายน PHARA.T@nida.ac.th คณะการจัดการการทองเท่ียว 

นางภาวณา  เขมะรัตน pawana@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นายภิญโญ  เกิดแกว pinyo.k@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายภูภณิน  ขัณฑชลา Phuphanin.khu@nida.ac.th กองกลาง 

นายภูมิ  สุขจิตต phum.suk@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 
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นายภูษิต  จันทรเหมา phusit.cha@nida.ac.th กองกลาง 

นายภูสิทธิพงษ  คุณดิลกวัฒนะ phusittipong.k@nida.ac.th กองกลาง 

นายมงคล  ตุงไธสง somnuk.jan@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.มงคลทิพย  ขําประสงค Yok_mongkoltip@hotmail.com สหกรณออมทรัพย สพบ. 

น.ส.มณฑาทิพย  ทิมประทุม nubdoen_t@hotmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ศ.ดร.มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย mymaneewan@yahoo.com คณะบริหารธุรกิจ 

นายมนตชัย  ดาราศาสตร moncha.d@nida.ac.th กองบริการการศึกษา 

นายมนตรี  เกิดมีมูล mon_teta@hotmail.com สํานักวิจัย 

รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ montree_so@yahoo.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นายมนัญชัย  ปนตามูล manunchai.pin@nida.ac.th กองกลาง 

นายมนัส  วงษมาน manas.won@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.มะลิวัน  เจริญตัว maliwan.j@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

น.ส.มัณฑนา  บุญเกิด mantana.b@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.มัดยาดา  ปรียากร Madyada.p@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.มัลลิกา  ชื่นหลอสังข ning_mallika@hotmail.com สํานักสิริพัฒนา 

น.ส.มารยาท  ซิมเจริญ maraya.s@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

ดร.มาริษา  เลากุลรัตน marisa.laokulrach@gmail.com วิทยาลัยนานาชาต ิ

น.ส.มาลัย  เอ่ียมสอาด aiemsaard_lek@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

ศ.ดร.เมธี  ครองแกว medhi@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นายยศพนธ  ธรรมรงครักษ yosapon.tha@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายยิ่งยศ  จิตตธีรภาพ yingyos.c@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

รศ.ดร.ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย yuthanas@gamil.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นายยุทธนา  สจุริต Yuthana@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

นายยุทธพงศ  จามรมาน yuttapong.jam@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

ศ.ดร.ยุบล  เบ็ญจรงคกิจ yubol.b@nida.ac.th คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

น.ส.ยุพา  ตันสุวรรณ yupha@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

น.ส.เยาวนาฎ  รุงเจริญนาน yaowanart.r@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

นางเยาวเรศ  จารุรัตนกิจ yaorar@nida.ac.th คณะภาษาและการสื่อสาร 

นางเยาวลักษณ  แสงแกว yaovalak.s@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

น.ส.รจเรศ  ลาภานิกรณ rodjares.l@nida.ac.th สํานักงานตรวจสอบภายใน 

อ.ดร.รติพร  ถึงฝง jintana_forest@yahoo.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

น.ส.รรรรรร คําสูง rarunron.k@hotmail.com สํานักสิริพัฒนา 

ผศ.ดร.รักษพงศ  วงศาโรจน 
Rugphong.v@nida.ac.th , 

rugphong@gmail.com 

คณะการจัดการการทองเท่ียว 

น.ส.รังสิยา  ศรนอย zummy.1034@gmail.com คณะนิติศาสตร 

นางรชัฎาพร  สงบธรรม ratchad2502@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 
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นางรัชนาฎ  เขียนวงษ ratchanart@hotmail.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

น.ส.รัชน ี แกวผอง ratchanee@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.รัชรีย  ม่ันคง ratcha.m@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

ผศ.ดร.รัฐกร   พูลทรัพย rattakorn@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.รัตตรินทร   เรืองแจม rattarin.r@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

น.ส.รัตติยา  วัฒโน rattiya.w@nida.ac.th กองกลาง 

นายรัตนชัย  นาคปานเสือ Rattanachai.n@nida.ac.th ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม 

นางรัตนา  จิตตชุม ratana@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นางรัตนาภรณ  เสถียรนวพัฒน ratta.st@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

น.ส.รัศมี  อิสลาม muroh.555@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.รัศมุกดา  อินเจริญ unammon@gmail.com กองคลังและพัสดุ 

รศ.ดร.ราเชนทร  ชินทยารงัสรรค rachain@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

น.ส.ราวะดี  แพะปลอด rawadee.p@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางรําพึง  มณีขาว rampung.m@hotmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

น.ส.รุงกิจ  บูรณเจริญ thitiporn.p@nida.ac.th กองแผนงาน 

น.ส.รุงทิพย  ศิริปน rungthip_nida@hotmail.com คณะนิติศาสตร 

นางรุงฤทัย  ดวงมณี rungru.d@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.รุจาภา  กาญจนกันติการ rujapa.kan@nida.ac.th ศูนยบริการวิชาการ 

น.ส.รุจาลักษณ  ยสินทร rujaluck.y@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

นายเรืองศักดิ์  ปทมเนตร ruangsak.p@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.เรือนทอง  คําหงษา ju-HRD@hotmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

น.ส.ลักขณา  นิลกลัด lakana.nilklad@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.ลักขณา  ออนลอม aromdee.aomaam@gmail.com คณะนิติศาสตร 

น.ส.ลักษณา  พุมเพ็ชร luksana_pum@hotmail.com กองบริการการศึกษา 

น.ส.ลัญฉกร  ประเพณี saovan.p@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางลัดดา  หลาบสุภา ladda.lab@nida.ac.th สํานักงานสภาคณาจารย 

วาท่ี ร.ต.หญิงลัดดาวรรณ  ขนิษฐ

นาม 
aomnida@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นายวงศกร  จอยศรี wongsakorn.j@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

นายวงศกรณ  ออยที wongsakorn.oyt@nida.ac.th ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 

นายวชิรพงษ  โสตะวงษ wachirapong.s@nida.ac.th กองแผนงาน 

น.ส.วณิชชา  อวมแจง wanitcha.uom@nida.ac.th สํานักวิจัย 

น.ส.วนิดา  ทองธีระ wanida.mildd@gmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

นางวนิดา  ประภาวสิทธิ ์ wanida.da@gmail.com คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

น.ส.วรดา  ชาวเมือง worada@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

นายวรเทพ  จันทกนกากร worathep@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 
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นางวรนุช  จันทรจบสิงห woranuch.j@nida.ac.th กองกลาง 

นางวรนุช  ศิลาฤทธิ ์ varunee.w@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

นายวรพงษ  ทองเปลว econ@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

ผศ.ดร.วรพล  พงษเพ็ชร worapol@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.วรรณภรณ  อนุอัน wannaporn.a@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

อ.ดร.วรรณฤดี  สกุลภักด ี wanrudee@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.วรรณวสิาข  สมวฒัน wanwisa_aea@hotmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

นางวรรณา  ชมเชย wannaisec@yahoo.com กองคลังและพัสดุ 

นางวรรณา  หอมจันทร wanna.hom@nida.ac.th กองกลาง 

นางวรรณา จิ๊สมัน Wanna.j@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นางวรรณี  กาญจนวงศ wannee.k@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

อ.ดร.วรรักษ  สุเฌอ 
Worarak.suc@nida.ac.th , 

wosucher@gmail.com 

คณะการจัดการการทองเท่ียว 

น.ส.วรลักษณ  พุมพวง volaluk.pum@nida.ac.th ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 

นายวรวุฒิ  แสงเรือง worrawoot.s@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.ดร.วรัชญ  ครุจิต warat.ka@hotmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

น.ส.วรฎัฐา  ชวงจั่น waruttha.c@nida.ac.th ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 

นางวราภร  ทิพยมนตรี warap.s@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

รศ.ดร.วราภรณ   จิรชีพพัฒนา waraporn@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

ผศ.ดร.วริยา  ล้ําเลิศ starboom14@hotmail.com คณะนิติศาสตร 

น.ส.วรษิฐา  บุณยเศรษฐ varitt.b@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

น.ส.วริษา  กัณหรัตนชัย varisa.k@nida.ac.th วิทยาลัยนานาชาต ิ

น.ส.วรยีกร  วรรณวิกรม wareekorn@gmail.com กองคลังและพัสดุ 

น.ส.วฤษสพร  วิริยะประสาท warissaporn.w@nida.ac.th กองแผนงาน 

น.ส.วลัยพร  มะมูฮําหมัด walaip.m@nida.ac.th สํานักงานตรวจสอบภายใน 

นายวศิน  แกวชาญคา wasin.kae@nida.ac.th ศูนยคลังปญญาและสารสนเทศ  

ผศ.ดร.วัชรชัย  จิรจินดากุล watcharachai.j@nida.ac.th คณะนิติศาสตร 

นางวัชรี  สีหรา watcha.see@hotmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

น.ส.วชัรีย  นกแกว watcha_nok@yahoo.co.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.วัฒนา  คุมรักษา wattana.k@nida.ac.th สํานักสิริพัฒนา 

นายวัฒนา  แจมมิน wattana.jam@nida.ac.th กองกลาง 

นางวัณวิสาภัค  สิทธิไชยากุล Wanvis.k@nida.ac.th คณะการจัดการการทองเท่ียว 

น.ส.วันดี  มีด ี wandee.m@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.วนัทนา  อารยะวีรสิทธ Boonmark41@hotmail.com สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.วันเพ็ญ  ตระกูลศีลธรรม wanphe.t@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.วลัญา  สมวัฒน wanlaya_off@hotmail.com คณะบริหารธุรกิจ 
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นางวาทินี  บุญญา vatinee.b@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

นางวารินทิพย  นงคพรหมมา varin@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นางวารุณี  เกตุประสิทธิ ์ nonghamoo_t@hotmail.com กองบริการการศึกษา 

นางวารุณี  วงษเพ็ง varunee.w@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร wwasita@hotmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

น.ส.วาสิน ี ใยโพธิ์ทอง wasinee.y@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

น.ส.วจิิตร  ขอสุข vijit.kho@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

รศ.ดร.วิชชุดา  สรางเอ่ียม witchuda.s@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

ดร.วิชัย  รูปขําด ี vichai_91@yahoo.com สํานักวิจัย 

รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต wichaiu@yahoo.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ศ.ดร.วิชิต   หลอจีระชุณหกุล vichit@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นายวิชิต  ตอพันธ wichit.tau@nida.ac.th กองกลาง 

อ.ดร.วิเชียร  ลัทธิพงศพันธ are.hong@gmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

นายวิทยชกานต  จันทะบาน witcakan.jun@nida.ac.th กองกลาง 

รศ.ดร.วิพุธ  อองสกุล drviput@yahoo.com คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.วภิาพร  พรมเมือง wipaporn.p@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

น.ส.วภิาวี  วงษเมน give_vipawee@hotmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

น.ส.วิมล  ชูเกียรต ิ wimon@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.วมิลพันธุ ถาวรประเสริฐ wimonpan.nida@gmail.com ศูนยอาเซียนและเอเชียศึกษา  

น.ส.วิมลรัตน  เจะสัน wimon.nida@gmail.com สํานักสิริพัฒนา 

น.ส.วิยะดา  อัมพรมหา nida.rayong@hotmail.com คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

นายวิรัตน  สุภาอินทร wirat.s@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.วิรันดา  โลศิร ิ wirunda.l@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

น.ส.วิรินภัคร  บินอารีย wirinpak.b@gmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

น.ส.วลิาสินี  อยูเปนสุข w.yupensuk@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นางวิไลลักษณ  ภิรมยเกียรติ์ wilailux.pir@nida.ac.th กองกลาง 

ดร.วิไลลักษณ  รุงเมืองทอง rungmuangthong@hotmail.com ศูนยอาเซียนและเอเชียศึกษา  

นางวิไลวรรณ  เพ็ชรศิริ wilaiwan@nida.ac.th คณะภาษาและการสื่อสาร 

น.ส.วไิลวรรณ  หวังทอง wilai.w@nida.ac.th กองแผนงาน 

น.ส.วศิณี  อวมแจง wissanee.uom@nida.ac.th สํานักวิจัย 

ผศ.ดร.วิศิษฎ  ชัยศรีสวัสดิส์ุข wisit_nida@hotmail.co.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

ศ.ดร.วิสาขา  ภูจินดา wisakha.p@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

นายวีระโชติ  คําสินธุ veerachotkamsin@gmail.com คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

ผศ.ดร.วีระวัฒน  ปนนิตามัย wewatpun@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

รศ.ดร.เวสารัช  เอ้ือมบุญสุข vesarach@gmail.com วิทยาลัยนานาชาต ิ

น.ส.แววดาว  วาดโคกสงู waeodao.w@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 
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น.ส.ศกุนี  อ่ิมกระโทก dao.sakunee@gmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

น.ส.ศนิตา  สรอยแสง Sanita.s@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นางศรัญญา  วงคมาน sarunnub@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นางศรัญญา ปวงสุข saranyanana@hotmail.com กองบริการการศึกษา 

ผศ.ดร.ศรัณย  ศานติศาสน saran.s@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นายศรายุทธ  เอ่ียมสมบัติ sarayut.aea@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายศรีคํารณ  ปาณาพงษ srikamron.pan@nida.ac.th กองกลาง 

นางศรีตระกูล  ภูภิญโญ sritakul@hotmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

นางศรีปาน รักษาทรัพย sripan.ra@gmail.com สํานักวิจัย 

นางศรีอรุณ  ชื่นนางช ี sriarun@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นางศวิตา  เสริมทํา sawita.ser@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

น.ส.ศศินันท  บัญลือสิงห sasinan@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.ศศิวิมล  ทับทิม sasiwimon.t@nida.ac.th ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 

นายศักดา  แดงวิจิตร sakda.d@nida.ac.th กองกลาง 

นายศักดิ์ดา  พลจันทึก sakda.p@nida.ac.th กองกลาง 

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แสงบุญ saksit2505@gmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

นายศักรินทร  เสารพูน Sakkrin.sao@nida.ac.th ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม 

ศ.ดร.ศาสตรา  สุดสวาสดิ ์ sasatra@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นางศิราณี  ปาณาพงษ sirane.p@nida.ac.th กองกลาง 

นายศิริชัย  ออนลอม sirichai.onl@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.ศิริพร  อุหมัด siriporn.u@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

น.ส.ศิริพรรณ  ไชยรัตน siri.c@nida.ac.th กองแผนงาน 

นางศิริมา  แสงมนุษย na_na_46@hotmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

นางศิรีวัลย  ทองอาภรณ siriwan.tho@nida.ac.th กองกลาง 

ศ.ดร.ศิวัช  พงษเพียจันทร pongpiajun@gmail.com คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

อ.ดร.ศิวิกา   ดุษฎีโหนด siwiga@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นายศุภชัย  นอยสนทิ supachai@as.nida.acth คณะสถิติประยุกต 

น.ส.ศุภนิจ  ศรีรักษ supanij@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นางศุภวรรณ  บุญยงค getter_m@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.ศุภวรรณ  สําเร็จสุข supawan.s@nida.ac.th ศูนยบริการวิชาการ 

น.ส.ศุภาวดี  โคตรนุกูล nidaudorn@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นายสงคราม  ไชยแกว techc36@yahoo.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นายสงศักดิ์  โสภาพ songsak.s@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

น.ส.สตพร  มุทาพร Sataph.m@nida.ac.th ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม 

นางสมจิตต   แทเท่ียง somjitt_t@hotmail.com วิทยาลัยนานาชาต ิ

นายสมจิตร  ภาคภูมิ somjit_2222@hotmail.com กองบริการการศึกษา 
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น.ส.สมใจ  ฐิติเมฆินทร jingjai2623@hotmail.com คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

นายสมนึก  จันทรสุภา somnuk.jan@nida.ac.th กองกลาง 

รศ.ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี engbat@yahoo.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

นายสมบัติ  มณีดํา sombat.man@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

รศ.ดร.สมพจน  กรรณนุช sompote@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

น.ส.สมพร  เขงพิมล namm_2514@hotmail.com กองกลาง 

นายสมภพ  เพ็ชรศิริ somphop.p@nida.ac.th กองกลาง 

นายสมภพ  มูฮัมหมัด sompob.m@nida.ac.th กองแผนงาน 

นายสมยศ  โมราผล myot_629@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.สมรักษ  มากประเสริฐ somrak.m@nida.ac.th 

ศูนยศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

น.ส.สมศรี  ผลพานิชเจริญ somsri.p@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

รศ.ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม somsak.0610@gmail.com คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

นายสมศักดิ์  แสงนิภา ssaengjipa@hotmail.com กองงานผูบริหาร 

นายสมศักดิ์  หองหาญ somsak.hon@nida.ac.th กองกลาง 

นายสมศักดิ์  อินทรสงเคราะห somsak@nida.ac.th กองกลาง 

นายสมัชญ  ศกุนะสิงห samuch_s@hotmail.com สํานักสิริพัฒนา 

นายสมาน  ปญญาทีป smans.p@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

ศ.ดร.สรศาสตร  สุขเจริญสิน sorasart@yahoo.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

น.ส.สรัญญา  จารุมณี saranya.j@nida.ac.th กองบริการการศึกษา 

น.ส.สราญจติ  นาประกอบ rainbo.sn@hotmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

นายสรายุทธ  อินทรอํ่า sarayut@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

อ.ดร.สราวุธ  จันทรสวุรรณ sarawut@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นายสราวุธ  มะหะหมัด sarawut.m@nida.ac.th กองกลาง 

อ.ดร.สรุจ  ศุภศิระประภา sarut.sup@gmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

นายสวัสดิ์  สัตพรพันธ sawat.sat@nida.ac.th สํานักงานสภาคณาจารย 

น.ส.สวิง  ดูกระบือ sawing.d@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นายสันติ  แจมเงิน santi.j@nida.ac.th คณะภาษาและการสื่อสาร 

ผศ.ดร.สันติ  ชัยศรีสวสัดิ์สุข santi_nida@yahoo.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นายสัมพันธ  ยิ้มกัน gspasampan@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นางสายพิน  จนีโน ksaipin.j@gmail.com สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นางสายพิน  หวังด ี saipin@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นางสายสัมพันธ  คีรีรัตน saisamphan.k@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.สาวรีย  สมานเกียรต ิ savaree.s@nida.ac.th สํานักวิจัย 

ผศ.ดร.สาวิตรี  คทวณิช ajarn.savitri@gmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

นางสาวสาวิตรี  ผาติเสนะ sawitree.k@nida.ac.th 
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นางสํารวย  ดีสุข Samru.d@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

ผศ.ดร.สิทธิ์  สุนทรายุทธ sidsuntrayuth@hotmail.com วิทยาลัยนานาชาต ิ

น.ส.สิทธิฐน ี สรอยวิเชียร sithitanee.s@nida.ac.th กองบริการการศึกษา 

น.ส.สิบพร  คุปตารักษ sipporn@hotmail.com คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

นางสิริกุล  ศรีสําราญ siriku.s@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.สิรินทิพย  ประมัยพิมพ sirin.p@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.สิริเพ็ญ  ดีสุข siripen.dee@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.สิริมนต  แทนกลาง sirimon0099@gmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

น.ส.สิริรักษ  วรรธนะพินทุ sirirak.v@nida.ac.th คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

น.ส.สุกฤตา  บุญเกียรตบิุตร Sukidta.b@nida.ac.th สํานักงานสภาสถาบัน 

ผศ.ดร.สุกัญญา   สุรเนาวรัตน sukanya@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.สุกัญญา  แจมแสง sukanya.j@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

น.ส.สุขุมาลย  สุขยาน ี Sukumarn.suk@nida.ac.th คณะการจัดการการทองเท่ียว 

ผศ.ดร.สุจิตรา  ชํานิวิกยกรณ suchit@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

รศ.ดร.สุจิตรา  บุณยรัตพันธุ suchitra@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.สุจิตราภา ชัยนุศิลป thip_su@hotmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

น.ส.สชุญา  มุกดาภัทรมงคล suchay.m@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.สชุัญญญา  โพธิ์ลังกา chatch.p@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

น.ส.สชุาดา  นุสยา suchada.nusaya@gmail.com กองบริการการศึกษา 

น.ส.สชุาดา  บินยูซบ suchada.b@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสุชาติ  ชมชื่น suchat.cho@nida.ac.th กองกลาง 

นายสุชาติ  ฤกษโอรส suchart.r@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.สุณีย  บัวสุวรรณ sunee.b@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

ผศ.ดร.สุเทพ    ทองงาม sutep@nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.สธุิสา  คงรื่น sutisa@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นายสุนทรพจน  ไทยพวง suntornrapo.tha@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นางสุนทรี  ตระการสุข suntare.t@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.สุนันท  ปานเนตรแกว sunan.p@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

นางสุนันทา  แยมกระจาง nongs_nida@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.สุนิสา  นําสันเทียะ maw_sn@hotmail.com กองคลังและพัสดุ 

น.ส.สุปรียา  แซตัน supreeya.sae@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นายสุพัฒชัย  ลอมกัน Suphatchai.lom@nida.ac.th กองกลาง 

นายสุพัฒน  สังขสายศิริกุล supat.999@hotmail.com สํานักสิริพัฒนา 

น.ส.สุพัตรา  อังคาสัย supatra.a@nida.ac.th กองแผนงาน 

น.ส.สุพิชญชา  คนชม supitcha.k@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

น.ส.สุพิชญนันท ติ้งจันทร supitnan.t@nida.ac.th สํานักวิจัย 
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น.ส.สภุักตรา  เส็งหะพันธุ supakta@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

น.ส.สภุัค  นุนาบ ี supak.nun@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.สภุาพร  งามลิขิตวัฒนกุล ruangkhaow@hotmail.com กองงานผูบริหาร 

นางสุภาพร  แดงวิจิตร supaporn.d@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางสุภาพร  หงษาวงษ supaporn@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นางสุภาภรณ  วงคกองแกว wsupa@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นางสุภารัตน  เฮงโม suparat@nida.ac.th สํานักงานสภาคณาจารย 

น.ส.สภุาวดี  ทองมา supavad.t@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.สภุาวดี  พ่ึงพินิจ supawadee.pue@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

รศ.ดร.สุรพงศ  เอ้ือวัฒนามงคล surapong@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นายสุรพงษ  เนาวเศรษฐ surapong.n@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสุรพงษ  โพธิ์ขาว surapong.p@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

นายสุรศักดิ์  สิงสุข surasak.s@nida.ac.th สํานักวิจัย 

ศ.ดร.สุรสิทธิ์  วิชรขจร surasit@nida.ac.th คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

นายสุระ  ขันทีทาว sura@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

นางสุรัตนาวดี  บุญอยู nida_surat@yahoo.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

น.ส.สุรภีรณ  นามอุตวงษ Sureeporn.nam@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางสุวรรณี  ปนตามูล suwannee.p@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นางสุวรรณี  ลิ้นบาง wanne_nida@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นายสุวัฒน  หาญลํายวง suwat.han@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.สวุารี  เกษเกษม suwaree@nida.ac.th กองบริการการศึกษา 

ผศ.ดร.สุวารี  นามวงค 
Suwaree.n@nida.ac.th , 

suwareeashton@hotmail.com  

คณะการจัดการการทองเท่ียว 

ผศ.ดร.สุวิชา  เปาอารีย pouaree@yahoo.com.au คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

นางสุโศภิษฐ  พรพันธวัชรเดช susopit.p@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

นางเสมอมาศ  ลิ้มจําเริญ samerm.l@nida.ac.th กองงานผูบริหาร 

นายเสริมศักดิ์  สุนทรศัพท sermsak.s@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

น.ส.เสาวลักษณ  เทพมณีย saoval.p@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

อ.ดร.แสงแข  บุญศิริ 
Sangkae.p@nida.ac.th , 

sangkae@gmail.com 
คณะการจัดการการทองเท่ียว 

นางหทัยกาญจน  แม็คลอลิน hathaika@nida.ac.th  วิทยาลัยนานาชาต ิ

น.ส.หทัยกานต  วงศสวัสดิ ์ hataik.w@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.หทัยรัตน  ดํารงคธรรม hathairat.haha@hotmail. com คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

อ.หนอย   วินัยสุรเทิน noy@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.หนึ่งฤทัย  สุมมาตย nueng.july@gmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

อ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง lirenliang2511@hotmail.com คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 
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นายอดิเรก  ทศภูชัย adirek.tos@nida.ac.th กองกลาง 

รศ.ดร.อดิศร  อิศรางกูร ณ อยุธยา adis@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นายอดิสรณ  แกวมรกต adisorn.info@gmail.com สํานักสิริพัฒนา 

นายอดุลย  คําแดง adun@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นายอติกานต  มวงเงิน Atikan.mua@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

รศ.ดร.อนันต  วัฒนกุลจรัส ontanan@yahoo.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

นายอนิรุทธิ์  โซะประสิทธิ์ anirut@nida.ac.th กองแผนงาน 

รศ.ดร.อนุกัลยณ  จีระลักษณกุล anukal@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

นายอนุชา  เกตุประสิทธิ์ katprasit@outlook.com กองบริการการศึกษา 

นายอนุชา  หม่ันงาม anucha.m@nida.ac.th กองกลาง 

นางอนุดา  หองหาญ anuda.h@nida.ac.th สํานักงานตรวจสอบภายใน 

นางอโนทัย  จิตตชุม anothai.j@nida.ac.th กองกลาง 

นายอภิชัย  ชูสิน Apichai.cho@nida.ac.th คณะการจัดการการทองเท่ียว 

นายอภิชาต  ชมภูเอ่ียม apichart_oo@hotmail.com สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

นายอภิมุข  สดมพฤกษ thuanthong2555@gmail.com 
ศูนยศึกษาการพัฒนาท่ียั่งยืนและเศรษฐกิจ

พอเพียง  

ผศ.ดร.อภิรดา  ชิณประทีป apiradach@gmail.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

น.ส.อมรฉวี  ประภัทรพงศ amornchawee.p@hotmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.อมรรัตน  สมานคํา catty_inn@hotmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

รศ.ดร.อมรรัตน  อภินันทมหกุล amornratnida1447@gmail.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

น.ส.อมรา  กาวีเขต Amara.kaw@nida.ac.th คณะการจัดการการทองเท่ียว 

นางอรณี  แกวมี oranee211114@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.อรนลิน  บูรณะคุณาภรณ onnalin@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

ผศ.ดร.อรนุช  พฤฒิพิบูลธรรม juedory@gmail.com คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

น.ส.อรพินท  คุมแกว orapin.kum@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.อรวรรณ  สุขยาน ี orawan@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยดีิจิทัลและสารสนเทศ 

ผศ.ดร.อรองค  ชาคร oraong@hotmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

น.ส.อัจฉรา  เจริญสุข deedeer_k@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.อัจฉรา  ฐีระวงศ ajchara_t@hotmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นางอัจฉราพร  สาระบุตร autchra@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยดีิจิทัลและสารสนเทศ 

น.ส.อัจฉริยา  เปรมเล็ก atchariya.p@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยดีิจิทัลและสารสนเทศ 

รศ.ดร.อัชกรณ  วงศปรีดี achakorn@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

ศ.ดร.อัญชนา  ณ ระนอง anchana8@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

น.ส.อัญชลี  แสงชัยสุริยา anchalee.s@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

น.ส.อัญญา  นิ่มสุข anya.s@nida.ac.th คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

อ.ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย auntika.n@nida.ac.th คณะนิติศาสตร 

mailto:adis@nida.ac.th
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น.ส.อัญมณี  ทองท่ัว anchal.p@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

ผศ.ดร.อัธกฤตย  เทพมงคล tong_econ@hotmail.com คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

น.ส.อัปสร   นชุเนตร upsorn@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

รศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แกว asawinn@yahoo.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

รศ.ดร.อัษฎา จินตกานนท asda.chi@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

ผศ.ดร.อานนท  ศักดิ์วรวิชญ arnond@as.nida.ac.th คณะสถิติประยุกต 

น.ส.อาภาพร  บุนนาค apaporn.b@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

น.ส.อาภาพร  เปยมใจชื่น arpaporn.p@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

อ.ดร.อารี  มโนสุทธิกิจ zawaree@yahoo.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

นายอารี  หวังปญญา aree@nida.ac.th สํานักเทคโนโลยดีิจิทัลและสารสนเทศ 

น.ส.อารีย  คงสกุล aree_lion@yahoo.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นางอารีวรรณ  ผลเศรษฐี aree.o@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

รศ.ดร.อาวีวรรณ  ปญญาโกเมศ maweewan@gmail.com วิทยาลัยนานาชาต ิ

ผศ.ดร.อาแว  มะแส awae.m@nida.ac.th คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

น.ส.อําพร  สุวรรณเย็น amporn.suw@nida.ac.th กองกลาง 

น.ส.อินทิรา  เจษฎาพิทักษ ijedsadapitak@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.อินทุกานต  กตาภินิหาร intukan.k@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

น.ส.อิลฮาม  เดนยิ่งโยชน ilhamden.nida@gmail.com  สํานักสิริพัฒนา 

นายอิสเรศ  พิทักษสาลี itsaras.phi@nida.ac.th กองกลาง 

ศ.ดร.อุดม  ทุมโฆสิต udom@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

รศ.ดร.อุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ udomsak.s@nida.ac.th คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

น.ส.อุทุมพร  สุขเกษม nunoi2001@gmail.com คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นางอุบลวรรณา  แกวเจริญไพศาล ubolwana@nida.ac.th คณะรัฐประศาสนศาสตร 

นางอุมาวรรณ  เอ่ียมสะอาด Umawan.iam@nida.ac.th คณะการจัดการการทองเท่ียว 

น.ส.อุรสา  แสงแกว urasa.s@nida.ac.th กองคลังและพัสดุ 

นางอุไร  เหลืองบริสุทธิ ์ Urai.l@nida.ac.th สํานักบริการการศึกษาและบรรณสาร 

รศ.ดร.อุษา  บิ้กก้ินส o_suksai@hotmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

น.ส.อุษา  โหราเรือง usahj9909@gmail.com คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ 

รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน aeknit@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

นายเอกวิทย  เลาะวิถี Sort28_8@hotmail.com สํานักสิริพัฒนา 

น.ส.เอ้ือมพร  มวงแกว auemporn.m@nida.ac.th กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

รศ.ดร.โอม  ศรนิล 
osornil@as.nida.ac.th, 

osornil@hotmail.com 
คณะสถิติประยุกต 

รศ.ดร.โอรส  ลีลากุลธนิต orose@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

อ.Andrew  Jame West andrewj_west@hotmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

Assoc.Prof.Arthus  L. Dryver dryver@gmail.com คณะบริหารธุรกิจ 

mailto:tong_econ@hotmail.com
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mailto:apaporn.b@nida.ac.th
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Dr.Chih-Cheng  Fang francis.fang@gmail.com วิทยาลัยนานาชาต ิ

อ.Christopher  Tajj Condom rasblessingsjah@yahoo.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

รศ.Hiroki  Goto hghgoto@gmail.com คณะภาษาและการสื่อสาร 

Mr.Wayne  Shibata wayne.s@nida.ac.th คณะบริหารธุรกิจ 

Asst.Prof.Dr.Yu-Hsiu  Lee yl15@umail.iu.edu วิทยาลัยนานาชาต ิ

Dr.Zhongwu Li jameschonlee@hotmail.com วิทยาลัยนานาชาต ิ

 

 

 

  

mailto:rasblessingsjah@yahoo.com
mailto:hghgoto@gmail.com
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คูมือการใชโทรศัพทภายในสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 

 

การโทรสายภายใน (Internal Call) 

ทาสามารถโทรหาเลขหมายภายในไดโดยการยกหูโทรศัพทและเม่ือไดรับสัญญาณใหกดหมายเลขภายในท่ีตองการติดตอซ่ึง

เปนเลข 4 หลัก xxxx 

การโทรสายออกภายนอก (Outside Call) 

ทานสามารถโทรหาหมายเลขภายนอกไดโดยกด 9 ตามดวยหมายเลขภายนอกท่ีตองการติดตอ 

การโอนสาย (Transferring) 

กดปุม Flash หรือ Transfer เม่ือทานไดรับสัญญาณใหโอนสายกดหมายเลขภายในท่ีตองการโอนไป ถาสายวาง วาง

หูโทรศัพทถาสายท่ีโอนไปไมวาง หรือ ไมมีคนตอบรับทานสามารถดึงสายกลับไดโดยกดปุม Flash หรือTransfer แลวกดรหัสดึงสาย

กลับ 67 ทานก็จะกลับมาสนทนากับสายแรกได 

การพักสาย (Call Hold) 

ในขณะการสนทนา ถาทานตองการพักสาย กดปุม Flash หรือ Transfer แลวกดรหัสพักสาย#1 หลังจากนั้นทานสามารถ

วางหูโทรศัพท หรือโทรไปหาหมายเลขอ่ืนได 

การดึงสายกลับ 

เม่ือทานทําการพักสายไว ทาสามารถดึงสานนั้นกลับไดโดยกดรหัสดึงสายกลับ 67 

การดึงสายกลับโดยใชเคร่ืองอ่ืนดึงกลับ 

ทานสามารถใชเครื่องอ่ืนดึงกลับไดโดยกดรหัสดึงสายกลับแบบ remote #2 แลวกดหมายเลขท่ีทานทําพักสายไว 

เตือนสายที่ไมวาง (Camp-on) 

ถาหมายเลขภายในท่ีทานเรียกไปไมวาง แตทานตองการสนทนาในขณะนั้น ทานสามารถสงสัญญาณเตือนใหเขาทราบวามี

ผูรอสนทนาอยูสามารถ ทําไดโดยถือสายรอประมาณ 5-10 วินาที ทานจะไดยินเสียงดนตรี แสดงวาขณะนี้ทานไดสงสัญญาณเตือน

อยางอัตโนมัติ 

ไดรับสัญญาณเตือน (Call Waiting) 

ถาทานไดรับสัญญาณเตือนในขณะท่ีทานสนทนาอยูทานสามารถทําการพักสายไว และรับสายใหมไดโดยกดปุม Flash หรือ 

Transfer กดรหัส พักสาย #1 แลววางหูโทรศัพทในขณะท่ีทานทําการพักสายเกาไว ทานจะไดสัญญาณเรียกเขาของสายใหมทันที

เม่ือทานจบการสนทนาของสายใหมแลวทานสามารถดึงสายเกาท่ีพักไว กลับมาสนทนาไดโดยกดปุม Flash หรือ Transfer แลวกด

รหัสดึงสายกลับ 67 

การจองสาย (Call back) 

เม่ือสายภายในท่ีทานเรียกไปไมวาง หรือไมมีคนตอบรับ ทานสามารถกดรหัสสั่งใหระบบเรียกกลับอยางอัตโนมัติเม่ือเครื่อง

นั้นวางโดยกดรหัสจองสาย 3 

การยกเลิกการจองสาย (Call Back) 

ทานสามารถยกเลิกการจองสายท่ีทานกําลังตั้งไวไดโดยยกหูโทรศัพท กดรหัสยกเลิกการจองสาย #3 

การประชุมสาย (Conference) 
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ในขณะท่ีทานกําลังสนทนาอยูทานสามารถโทรหาหมายเลขอ่ืนเพ่ือเขามาประชุมสายไดโดยกดปุม Flash หรือ Transfer 

กดปุมหมายเลข ใหมท่ีตองการ กดปุม Flash หรือ Transfer อีกครั้งแลวกดรหัสประชุม *5 ทานสามารถสนทนาไดพรอมๆ กัน 3 

สาย และถาทานตองการเพ่ิมสายในการประชุมอีกก็ทําไดตามข้ันตอนขางตน 

การรับสายแทน (Pick-up) 

เม่ือมีสายเรียกเขาท่ีเครื่องภายในท่ีอยูใกลทาน ทานสามารถกดรหัสดึงสายรับแทนกันไดถาจัดอยูในกลุมเดียวกัน ยก

หูโทรศัพทของทาน แลวกดรหัส 68 ถาไมไดจัดอยูในกลุมเดียวกัน ยกหูโทรศัพท กดรหัส #6 แลวกดหมายเลขท่ีตองการรับแทน 

หมุนทวนเลขภายนอก (Last Number Redial) 

ระบบจะจดจําเลขหมายภายนอกครั้งสุดทายท่ีทานโทรไปไวไมวาการโทรของทานจะติดหรือไมติดก็ตาม ถาทานตองการ

โทรเลขหมายนั้นอีกครั้ง สามารถทําไดโดยยกหูโทรศัพท กดรหัสทวนเลขหมาย # จากนั้นระบบจะทําการหมุนทวนเลขหมายให

อัตโนมัติ 

การตั้งโอนสายอัตโนมัติ (Call Forwarding) 

ทานสามารถกดรหัสตั้งโอนสายใหสายท่ีเรียกเขาเครื่องภายในของทาน ใหไปดังท่ีเครื่องอ่ืนแทนได ซ่ึงตั้งรหัสได 3 แบบ คือ 

*7 xxxx โอนสายทันทีเม่ือมีผูเรียกเขามา หรือ 

*8 xxxx โอนสายทันทีเม่ือเครื่องของเราไมวาง หรือ 

*9 xxxx โอนสายทันทีเม่ือเครื่องของเราไมมีคนรับสายภายในเวลาท่ีกําหนด 

การยกเลิกการตั้งโอนสายอัตโนมัติ 

ยกหูโทรศัพท กดรหัสยกเลิกการโอนสายอัตโนมัติ #5 

การยกเลิกรหัสที่ตั้งไวทั้งหมด (Clear All Features) 

ทานสามารถยกเลิกการจองสาย และการตั้งโอนสายอัตโนมัติในแตละแบบไดพรอมๆ กันโดยยกหูโทรศัพท กดรหัสยกเลิก 

Features 40 
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การใชงาน IP Phone  
 

1. เสียบชุดหูโทรศัพทเขากับตัวเครื่อง 

2. เสียบสายยูทีพีเขากับเครือขายจากนั้นเสียบเขาท่ีพอรท WAN ของตัวเครื่องไอพีโฟน (หากตองการตอเขากับคอมพิวเตอรหรือ

อุปกรณอ่ืนใหเสียบเขากับพอรท LAN) 

3. เสียบอแดปเตอรแปลงไฟและเสียบอีกดานเขากับ +5VDC ดานหลังตัวเครื่อง 

4. เม่ือเครื่องเปดติดแลว ทําการตั้งคาเบอรภายใน และในเซิฟเวอรตองมีการสรางเบอรหมายเลขภายในเบอรนั้นดวย ไมอยางนั้น

ก็จะไมสามารถใชงานได 

 

วิธีการเช่ือมตอโทรศัพท 

Power switch เปด – ปด อุปกรณ 

Power Port  เชื่อมตอสายไฟ  5V DC 

WAN Port  เชื่อมตอกับสาย LAN (RJ-45) 10/100Mbps  จาก Ethernet  

LAN Port  เชื่อมตอกับสาย LAN (RJ-45) 10/100Mbps  สําหรับคอมพิวเตอร 

 

ความหมายของปุม 

MENU ใชเรียกการใชงานเมนูในตัวเครื่อง 

Phone Book ใชสําหรับดูขอมูลในสมุดโทรศัพท เพ่ิม ลบ แกไข 

CALLERS ใชตรวจสอบหมายเลข โทรเขา โทรออก หมายเลขท่ีไมไดรับสาย 

LED ไฟแสดงสถานะ มีขอความเสียงใหม 

Sysinfo ใชตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐาน การตั้งคาของเครื่อง 

Enter ใชสําหรับเขาสูเมนู หรือยืนยันการตั้งคา 

Exit ใชสําหรับออกไปเมนูหลัก ยกเลิกการตั้งคา และปฏิเสธการรับสายเรียกเขา 

Navigation Key ใชลูกศรข้ึน-ลง ในการเพ่ิมหรือลดเสียงในขณะใชงาน , เสียงเรียกเขา  

 และใชในการเลือกเมนูตางๆ 

MWI ใชสําหรับเปดอานขอความ 

Transfer ใชสําหรับโอนสายสนทนา 

Conference ใชสําหรับประชุมสาย 

Del ใชลบ หรือปรับเปลี่ยนขอมูลท่ีไมถูกตอง 

Hold ใชสําหรับพักสายท่ีใชอยู เพ่ือรับสายเรียกซอน 

Mute ปดเสียงจากไมค เพ่ือไมใชคูสนทนาไดยินเสียง 

R/Send ปุมโทรดวน เม่ือเลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพท 

Handfree ใชงานโทรศัพทโดยไมตองยกหู 
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การตั้งเสียงท่ีตัวเครื่องโทรศัพท  IP PHONE 

1. กด เมนู 

2. กด 123   กด enter 

3. กดเลือก DPS  กด  enter 

4. กดเลือก Ring Type  กด  enter  และกด Del    

5. เลือกเพลงเสียงเพลงจะดังใหเลือก มี 9 เสียง   แลวกด  enter 

6. กด Exit  เสร็จข้ันตอน 

การรับสายเรียกเขา 

 รับโดยการยกหโูทรศัพทโดยตรง 

 รับแบบไมยกหูโทรศัพท โดยกดปุม  

 หากตองการเปลี่ยนรูปแบบการโทรสามารถกดปุม  และวางหูโทรศัพท 

การโทรออก 

 การโทรออก สามารถกดเบอรโทรท่ีทราบไดทันที 

 การโทรกลับเบอรท่ีไมรับสาย หรือโทรกลับสายท่ีโทรเขา เลือกท่ีปุม CALLERS เลือกเบอรท่ีตองการโทรออกแลวกดปุม

 

 การโทรซํ้า สามารถยกหูโทรศัพทแลวกดปุม  ไดทันที 

 สามารถโทรออกเบอร 5 หลักไดทันที โดยไมตองกดตัด 

การโอนสาย 

 เม่ือ A ใชสายสนทนากับ B B สามารถกดปุม  และโทรออกหา C ได เม่ือ B และ C จบการสนทนา สามารถกดปุม

 เพ่ือให A และ C ใชสายสนทนาตอ 

 เม่ือ A ใชสายสนทนากับ B แลวตองการโอนสาย A ไปหา C   B สามารถกดปุม  แลวกดหมายเลขโทรศัพทของ C 

แลววางสายไดทันที 

การรับสายเรียกซอน 
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 เม่ือ A ใชสายสนทนากับ B มีสายจาก C เรียกเขาถึง B สามารถกด  เพ่ือพักสาย A เม่ือจบการสนทนา สามารถกด

ปุม  เพ่ือให A และ C ใชสายสนทนาตอ 

การประชุมสาย 

 เม่ือมีการใชงานอยู 1 สาย หายมีสายเรียกซอนแลวตองการประชุมสาย สามารถกดปุม  ไดทันที 

การดึงสายเพ่ือรับสายแทน 

 สามารถกด *8 เพ่ือรับสายท่ีอยูในกลุมเดียวกันไดทันที 

หากเปดครื่องไมติด 

 ตรวจสอบปลั๊กไฟวาหลุด หรือไมแนนหรือไม 

 ตรวจสอบสายไฟท่ีเขาเครื่องโทรศัพทวาหลุด หรือไมแนนหรือไม 

 ตรวจสอบสวิตปดเปดเครื่องใหอยูในตําแหนง On 

หากไมสามารถโทรออกได 

 ตรวจสอบสาย LAN วาหลุด หรือไมแนนหรือไม  

 ตรวจสอบโดยการดูสถานะผานหนาจอแสดงผลของโทรศัพทตามหมายเลข 1 วา DHCP หรือ STATIC กระพริบหรือไม 

หากอยูในสถานะพรอมใชงานตัวหนังสือตามหมายเลข 1 จะติดคาง  

ไมกระพริบ 

 ตรวจสอบการเชื่อมตอ Server โดยการดูสถานะผานหนาจอแสดงผลของโทรศัพทตามหมายเลข 2 วา  SIP1  กระพริบ

หรือไม หากอยูในสถานะพรอมใชงานตัวหนังสือตามหมายเลข 2 จะติดคาง  

ไมกระพริบ 

 

สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี 

หนวยงานซอมบํารุง กองกลาง 

โทร. 3458-9 

 

 




